
ZARZĄDZENIE Nr 8/2022 

Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Jabłonnie 

 
z dnia 7 listopada 2022 roku 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w preliminarzu wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych wraz z tabelą dopłat do ulgowych usług i świadczeń socjalnych w 2022r. w 

Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie 

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń 

Socjalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 923) oraz na podstawie §10 Regulaminu ZFŚS wprowadzonego w 

dniu 4 lipca 2022 r. Zarządzeniem nr 4/2022 Dyrektora SZP ZOZ w Jabłonnie, zarządzam co następuje:  

 

§ 1 

Wprowadzam zmiany w preliminarzu wydatków ZFŚS na 2022 r. wraz z tabelą dopłat do ulgowych 

usług i świadczeń socjalnych na 2022 r. w SZP ZOZ w Jabłonnie.  

§ 2 

Podstawą do wyliczenia wysokości pomocy socjalnej do różnych form wypoczynku oraz udzielania 

pomocy na cele mieszkaniowe stanowi kwota bazowa w wysokości 1.500 złotych.  

§ 3 

Zarządzenie podlega podaniu do ogólnej wiadomości pracowników Samodzielnego Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie poprzez umieszczenie w folderze 

informacyjnym dostępnym na każdym stanowisku pracy wyposażonym w komputer oraz na tablicy 

ogłoszeń dla pracowników.  

§ 4 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

..…………………………….…….. 

(Dyrektor SZP ZOZ w Jabłonnie) 

 

 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia nr 8/2022 Dyrektora SZP ZOZ w Jabłonnie z dnia 7 listopada 2022 r. 

 

Roczny preliminarz wydatków SZP ZOZ w 2022 roku 

 

 

Wyszczególnienie 

wpływów 
Kwota 

Wyszczególnienie 

wydatków 
Kwota 

Stan środków na 

początku roku 
4 875, 87 zł 

dofinansowanie do 

wypoczynku 

pracowników w formie 

wczasów pod gruszą 

 

14 879, 22 zł 

Odpis na ZFŚS dla 

osób uprawnionych  
26 175,15 zł 

przyznanie pomocy 

finansowej w związku 

ze wzmożonymi 

wydatkami w okresie 

Świąt Wielkanocnych 

 

 

12 000,00 zł 

Środki ze spłaty 

pożyczek wraz z 

odsetkami 

687,20 zł 

przyznanie pomocy 

finansowej w związku 

ze wzmożonymi 

wydatkami w okresie 

Świąt Bożego 

Narodzenia 

 

 

0,00 zł 

Odsetki bankowe 0,00 zł 

pomoc rzeczową i 

finansową 

w szczególnych 

przypadkach losowych 

 

        3 000,00 zł 

PDOF/wypłata 

dofinansowania do 

wczasów za 2021 r. 

- 1859, 00 zł 
Pożyczki na cele 

mieszkaniowe 

 

0, 00 zł 

RAZEM 29 879, 22 zł  29 879, 22 zł 

 

Kwota bazowa świadczeń socjalnych wynosi 1500,00 złotych, 

 

 

 

Komisja socjalna:    

1. Anna Antos 

2. Teresa Grabowska 

3. Justyna Czarnecka    

Dyrektor SZP ZOZ w Jabłonnie 

                                                                                                               Iwona Michalska 
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