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          Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS  

          CKZiU Nr 2 w Wadowicach 

 

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY ZFŚS NA ROK …….. 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W 

WADOWICACH 

 
1. kwota bazowa w roku ……………….  - ………………………… zł 

2. 37,5% odpisu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub 

w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowią kwotę wyższą 

- …………………………. zł 

 

3. 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - ………………….. zł 

 

 

Lp. wpływy Kwota 

 

1. Odpis na nauczycieli wg stawki 110%kwoty bazowej  (…..etat * 

…..zł/etat) 

 

2. Odpis na pracowników niebędących nauczycielami wg stawki 37,5% 

(…..et. x …..zł/etat) 

 

3. Odpis na nauczycieli emerytów, rencistów, pobierających nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne wg stawki 5%  (liczba os…../ ………, …..zł 

ogólna kwota świadczeń) 

 

4. Odpis na emerytów, rencistów niebędących nauczycielami  wg stawki 

6,25% (…..os. x …..zł/os.) 

 

5. Ogółem naliczenie (1- 4)  

6. Pozostałość niewykorzystanych  środków na dzień 31.12…… r. (po 

uwzględnieniu korekty naliczenia odpisu za ….. r. ) 

 

7. Odsetki bankowe  

8. Wpływy z rat  

9. Razem (5-8)  

10. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli -/minus 

11. Pozostało  

12. …..% naliczenia na cele socjalne  

13. …..% naliczenia na cele mieszkaniowe  

 

PLANOWANE WYDATKI 
1. Dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie tzw. wczasy „pod gruszą”,   ……………………….                                                                             

2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                    .……………………… 

3. Dofinansowanie wypoczynku w dni wolne przez zakład pracy                              ………………………. 

4. Dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej  ………………………. 

5. Pomoc finansowa w formie zapomóg bezzwrotnych (zwykłych)                           ………………………. 

6. Zapomogi losowe                                                                                                     ………………………. 

7. Dofinansowanie do wydatków jesienno – zimowych                                              ..……………………..                                

8. Dofinansowanie do paczek mikołajkowych                                                             .……………………… 

                                                                                                                             Razem……………………zł 

 

W razie potrzeby (w trakcie roku) mogą nastąpić przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach 

planu po uprzednim uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.  

 

Plan dochodów i wydatków Funduszu został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi        

w dniu ................................. 

 

Za zakładowe organizacje związkowe:                                                                      Dyrektor: 

 

 


