
Zarządzenie Nr 122/2023
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 21 lutego 2023r.

zmieniające  zarządzenie  wprowadzające Regulamin  Zakładowego  Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kalisza.

Na  podstawie  art.  8  ust.  2  ustawy  z  dnia  4  marca  1994  r.  o  zakładowym  funduszu
świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022r. poz. 923  z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zarządza
się, co następuje:

§ 1.

W  Regulaminie  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  Urzędu  Miasta  Kalisza
stanowiącym  załącznik  do  zarządzenia  Nr  95/2020  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia
13 lutego 2020r. (z późn. zm.) załączniki Nr 1, 3, 5 i 6 do Regulaminu otrzymują brzmienie
określone odpowiednio w załącznikach Nr 1- 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po  upływie 14-stu dni od dnia podania go do wiadomości
pracowników.

                                                                                                w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

       Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza



Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 122/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 21 lutego 2023 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Urzędu Miasta Kalisza

Kalisz, dnia …………………….

Prezydent Miasta Kalisza

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Imię i nazwisko wnioskodawcy:  ……………………………………………………………...

Wydział, stanowisko:  …………………………………………………………………………

Proszę o przyznanie dla mnie* i mojej rodziny* w ……... roku

dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży*,

dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą)*,

Ilość osób w rodzinie:………………..……. w tym dzieci: ………………………………………….. 

Lp. Imię dziecka /współmałżonka/ Data urodzenia dziecka
/w przypadku współmałżonka wpisać: „mąż / żona”.

Oświadczam, że dochód ** na członka rodziny wyniósł:  …………………………………………… 

(słownie zł: ………………………………………………………………………………………….. )

Jednocześnie oświadczam, że jestem / nie jestem* osobą samotnie wychowującą dziecko/dzieci*.

Pracodawca,  na  każdym  etapie  postępowania,  ma  prawo  zażądania  od  pracownika  przedstawienia
zaświadczenia o wysokości w/w dochodu z właściwego Urzędu Skarbowego.

..............................................
podpis wnioskującego

*niepotrzebne skreślić
** dochód /przychód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów pracownika i  współmałżonka za……..  rok
przypadający na osobę w rodzinie uprawnionego pracownika. Jeżeli  dochód na osobę w rodzinie przekroczył
……………..zł  osoby  te  nie  muszą  wpisywać  kwoty  osiągniętego  dochodu.  Otrzymują  wówczas  świadczenie
o najniższej wartości.     

                                                      



Komisja  Socjalna  przy  Urzędzie  Miasta  Kalisza  zaopiniowała*  nie  zaopiniowała*  pozytywnie  wniosek

o przyznanie w………….roku:

- dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży*,

- dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą)*

Podpisy członków komisji:

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Kalisz, dnia ............................... 

                                                                                                                  w z. Prezydenta Miasta Kalisza
       /…/

       Grzegorz Kulawinek

          Wiceprezydent Miasta Kalisza



Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 122/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 21 lutego 2023 r.

Załącznik nr 3
do Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Urzędu Miasta Kalisza

Kalisz, dnia …………………….

Nr. telefonu do kontaktu....................................................

Prezydent Miasta Kalisza

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Imię i nazwisko wnioskodawcy  ……………………………………………………………...

Adres zamieszkania:  ………………………………………………………………………….

Proszę o przyznanie dla mnie* i mojej rodziny* w ……….roku

- dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży*,

- dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą)*,

Ilość osób w rodzinie:………………..……. w tym dzieci: ………………………………………….. 

Lp. Imię dziecka /współmałżonka/ Data urodzenia dziecka
/w przypadku współmałżonka wpisać: „mąż / żona”.

Oświadczam, że dochód ** na członka rodziny wyniósł:  …………………………………………… 

(słownie zł: ………………………………………………………………………………………….. )

Jednocześnie oświadczam, że jestem / nie jestem* osobą samotnie wychowującą dziecko/dzieci*.

Przyznane dofinansowanie proszę przekazać na moje konto osobiste
nr  

- - - - - -

w   ……………………………………………………………….....................……………………….

Wypłata nastąpi najpóźniej do 30 maja ……...r.
Pracodawca,  na  każdym  etapie  postępowania,  ma  prawo  zażądania  od  pracownika  przedstawienia
zaświadczenia o wysokości w/w dochodu z właściwego Urzędu Skarbowego.

...............................................
podpis wnioskującego

*niepotrzebne skreślić
** dochód /przychód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów pracownika i współmałżonka za  ……. rok
przypadający na osobę w rodzinie uprawnionego pracownika.  Jeżeli  dochód na osobę w rodzinie przekroczył
…………zł  osoby  te  nie  muszą  wpisywać  kwoty  osiągniętego  dochodu.  Otrzymują  wówczas  świadczenie  o
najniższej wartości



Komisja  Socjalna przy Urzędzie  Miasta  Kalisza  zaopiniowała* nie  zaopiniowała* pozytywnie wniosek o

przyznanie w ………...roku:

1) dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży*,

2) dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą)*

Podpisy członków komisji:

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Kalisz, dnia ............................... 

                                                                                                                                       w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
    Wiceprezydent Miasta Kalisza 



Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 122/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 21 lutego 2023 r.

Załącznik nr 5
do Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Urzędu Miasta Kalisza

Kalisz, dnia .................................... r.

Prezydent Miasta Kalisza

W N I O S E K
o  przyznanie  świadczenia socjalnego w związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny w okresie Świąt

Bożego Narodzenia  w ……...  roku

Imię i nazwisko wnioskodawcy:   ........................................................................................................

Wydział, stanowisko:  ..........................................................................................................................

Oświadczam,  że  dochód  na  członka  rodziny  /przychód  po  odliczeniu  kosztów  uzyskania/  

za……...rok  przypadający na osobę w mojej rodzinie,wyniósł ..................................................... zł*.

(słownie złotych: .................................................................................................................................).

Przyznaną pomoc proszę przekazać na moje konto osobiste**

□  konto wynagrodzeń (wskazane w Wydziale Finansowym)

□  inne
nr  

- - - - - -

w   ..........................................................................................................................................................

                                                                                                ...............................................
                                                                                                     podpis wnioskującego

* Osoby , których dochód na osobę w rodzinie przekroczył …………. zł nie muszą wpisywać kwoty osiągniętego
dochodu. Otrzymują wówczas świadczenie o najniższej wartości

** zaznacz właściwe

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza



Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 122/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 21 lutego 2023 r.

Załącznik nr 6
do Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Urzędu Miasta Kalisza

Kalisz, dnia .................................... r.

Prezydent Miasta Kalisza

W N I O S E K
o  przyznanie  świadczenia socjalnego w związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny w okresie Świąt 

Bożego Narodzenia  w ……...  roku

Imię i nazwisko wnioskodawcy:   ..........................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego...............................................................................................................

Adres zamieszkania:  .............................................................................................................................

Oświadczam,  że  dochód  na  członka  rodziny  po  odliczeniu  kosztów  uzyskania/  

za ……………….. przypadający na osobę w mojej rodzinie,wyniósł ..................................................... zł*.

(słownie złotych: .................................................................................................................................).

Przyznaną pomoc proszę przekazać na moje konto osobiste

nr  
- - - - - -

w   ..........................................................................................................................................................

                                                                                                ...............................................
                                                                                                     podpis wnioskującego

* Osoby , których dochód na osobę w rodzinie przekroczył ………….. zł nie muszą wpisywać kwoty osiągniętego
dochodu. Otrzymują wówczas świadczenie o najniższej wartości.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza
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