Załącznik nr 3
………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)
……………………………………………………………………..
(miejsce pracy)
…………………………………………………………………….
(stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub
……………………………………………………………………….
nr emerytury –renty w przypadku emerytów i rencistów)
……………………………………………………………………….
(inne dane: np.: nr tel., urlop wych., stopień niepełnosprawności, itp.)
OŚWIADCZENIE
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać
z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS
Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z regulaminem do
korzystania z ZFŚS/jestem osobą samotną*:
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko-stopień pokrewieństwa-miejsce pracy lub nazwa szkoły-data urodzenia - inne informacje np. orzeczenie o
niepełnosprawności)
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Średni miesięczny dochód brutto* *mój i osób wym. w poz. 1 -4 za cały rok ……….….. wynosi:
1/………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, wysokość dochodu i źródło tego dochodu np. umowa o pracę, zlecenie, dzieło, emerytura-renta, zasiłek dla
bezrobotnych, zasiłek rodzinny, zaliczki alimentacyjne, alimenty pobrane w danym roku, działalność gospodarcza itp.)
2/………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3/………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Łączna suma średnich dochodów wszystkich osób wynosi: ……………………….zł
Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym: …………………………….

Średni dochód miesięczny przypadający na osobę wynosi:

……………………...zł

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma(y)
odpowiedzialności karnej za składanie nie prawidłowych oświadczeń.
….……………………………………….
/data i podpis wnioskodawcy/
Objaśnienie:
1.*) niepotrzebne skreślić
2.**) należy ująć wszystkie dochody brutto opodatkowane bez składek na ubezpieczenie społeczne, rozliczone w
Urzędzie Skarbowym za dany rok, jak i te nie opodatkowane tj. zasiłki rodzinne, zaliczki alimentacyjne, alimenty pobrane
w danym roku, z tytułu działalności gospodarczej.
3.Członków rodzin będących na utrzymaniu, należy udokumentować (zaświadczenie lub oświadczenie w którym należy
podać wiek dzieci oraz informację o uczęszczaniu do szkoły/na studia).
4.Podanie nieprawdziwych danych o wysokości dochodów lub członkach rodziny bądź nie ujawnienie wszystkich
dochodów wyklucza z możliwości korzystania ze środków Funduszu.

Załącznik nr 4
TABELE
WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ FINANSOWYCH Z ZFŚS
I DOPŁAT DO TYCH ŚWIADCZEŃ

Wysokość pożyczki przyznawanej na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS wynosi:

Pożyczka na remont mieszkania Pożyczka na budowę i remont domu -

7000,8000,-

Oprocentowanie pożyczki zgodne z tabelą nr 4.
Tabela nr 1
Wysokość dopłaty ponoszonej przez pracownika na organizowane wycieczki krajowe3j i zagranicznej
organizowanej w ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz do biletów na imprezy określone w §9 pkt 6
niniejszego regulaminu
Próg dochodu
Średni dochód brutto na osobę
Wysokość dopłaty
w rodzinie
pracownika
I

0 – 2000 zł

10%

II

2001 – 4000 zł

20%

III

powyżej 4001 zł

30%

Przy spotkaniach rekreacyjnych zróżnicowanie wg .progów dochodu.
Tabela nr 2
wysokości udzielanej pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesiennozimowym
Próg dochodu

Średni dochód brutto na osobę
w rodzinie

Wysokość pomocy

I

0 – 2000 zł

800 zł

II

2001 – 4000 zł

700 zł

III

powyżej 4001 zł

600 zł

Tabela nr 3
wysokości udzielanej pomocy materialnej, finansowej lub rzeczowej w związku z trudną sytuacją rodzinną,
osobistą i materialną (tzn. zapomogi zwykłe) oraz w związku
z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi
lub śmiercią (tzw. zapomogi losowe)

Próg
dochodu

Średni dochód brutto na osobę
w rodzinie

Wysokość tzw. zapomogi zwykłej

I

0 – 2000 zł

550 zł

II

2001 – 4000 zł

450 zł

III

powyżej 4001 zł

250 zł

Wysokość zapomogi losowej wynosi od 800 – 1100 zł w zależności od sytuacji życiowej.
Tabela nr 4
wysokości oprocentowania pożyczki na cele mieszkaniowe
Próg
dochodu

Średni dochód brutto na osobę w rodzinie

wysokości oprocentowania pożyczki

I

0 – 2000 zł

3%

II

2001 – 4000 zł

4%

III

powyżej 4001 zł

5%

TABELA NR 5
dopłata do wycieczki organizowanej przez inną placówkę oświatową podległą Gminie Ostrowiec Świętokrzyski .
Próg
dochodu

Średni dochód (brutto) na osobę w rodzinie

Dopłata %

I

0 – 2000 zł

90 %

2001 – 4000 zł

80 %

powyżej 4001 zł

70 %

II

III

Dopłata jest obliczana w stosunku do kosztów wycieczki, ale nie większych niż koszty ostatnio organizowanej
wycieczki w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim,

TABELA NR 6
Wysokość dopłaty do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników.
Próg
dochodu

Średni dochód (brutto) na osobę w rodzinie

Wysokość świadczenia

I

0 – 2000 zł

400 zł

II

2001 – 4000 zł

350 zł

III

powyżej 4001 zł

300 zł

Świadczenie przysługuje raz w roku.

Próg
dochodu

TABELA NR 7
Wysokość dochodu brutto do otrzymania karnetu
Średni dochód (brutto) na osobę w rodzinie

Kwota karnetu

I

0 – 2 000 zł

150 zł

II

2001 – 4 000 zł

140 zł

III

powyżej 4001 zł

120 zł

Kwota karnetu uzależniona od średniego dochodu brutto na osobę w roku poprzedzającym wypłatę
świadczenia.

Tabela nr 8
wysokości udzielanej pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie wiosenno świątecznym
Próg dochodu

Średni dochód brutto na osobę
w rodzinie

Wysokość pomocy

I

0 – 2000 zł

300 zł

II

2001 – 4000 zł

200 zł

III

powyżej 4001 zł

100 zł

Świadczenie obowiązuje w formie określonej w regulaminie od roku 2017

