INFORMACJA DOTYCZĄCA ZFŚS 2018
Regulamin ZFŚS jest dostępny do wglądu na stronie internetowej www.spnr1katowice.pl oraz w sekretariacie szkoły. Druki
wszystkich wniosków można pobrać ze strony internetowej szkoły (adres jak wyżej), w sekretariacie szkoły lub w świetlicy szkolnej.
Wnioski źle wypełnione, z brakami lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane!!!
Ze względu na ochronę danych osobowych wszystkie wnioski dotyczące wypłat z ZFŚS należy składać bezpośrednio u członków
Komisji Socjalnej lub w sekretariacie szkoły w zaklejonej kopercie z napisem „Komisja Socjalna”.
Osoby, które ubiegają się o dodatek do wypoczynku ("wczasy pod gruszą"),
w przypadku zmiany konta bankowego
proszone są o pilną informację.
Termin składania wniosków:
Wnioski i informacje o zmienionych numerach kont bankowych przyjmowane są od 24 kwietnia do 11 maja.
Ważne:
1. We wniosku o świadczenie, uprawniony podaje wysokość średniego miesięcznego dochodu brutto (bez żadnych odliczeń) na jedną osobę w jego
gospodarstwie domowym wyliczonego z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
2. Przy ustalaniu średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wlicza się osobę niepracującą zarejestrowaną w urzędzie
pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, ale nie wlicza się osób zdolnych do pracy, niepracujących, nie uczących się (dot. dzieci, które ukończyły 18
lat) i nie zarejestrowanych w urzędzie pracy. Jeżeli współmałżonek wnioskodawcy wykazany jest jako osoba bezrobotna, należy dostarczyć aktualne
zaświadczenie z PUP. Jeżeli współmałżonek wnioskodawcy nie jest zarejestrowany w PUP, nie wlicza się jego osoby do obliczeń dochodu we wspólnym
gospodarstwie.
3. Uprawniony ma obowiązek wykazać w oświadczeniu faktyczną wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez osoby wspólnie mieszkające i
prowadzące wspólne gospodarstwo domowe: za wynagrodzenie za pracę, emerytury i renty wraz z dodatkami z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego,
zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie i zasiłek przedemerytalny, zasiłek rodzinny, otrzymywane alimenty po odliczeniu płaconych komuś, renta rodzinna,
dochód z prowadzenia działalności gospodarczej, stypendia.
4. Wnioskodawca jest zobowiązany każdorazowo do zgłoszenia wszelkich zmian dotyczących sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

