
WZÓR

"Załącznik nr 1
Regulaminu ZFŚS

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

NA ROK ……..R.

LP.
Tytuł wpłaty i przeznaczenie wydatku na 

poszczególne rodzaje krajowej działalności 
socjalnej

kwota w PLN

1 Stan  środków pieni ężnych na pocz ątek roku
2 Przychody

2.1. Planowany odpis podstawowy
2.2. Odsetki bankowe

2.3.
Wpływy z oprocentowania pożyczek i odpłatności 
za świadczenia
OGÓŁEM (1+2)

3 Wydatki
3.1. Dopłata do wypoczynku urlopowego
3.3. Działalność kulturalno-oświatowa
3.4. Działalność sportowo-rekreacyjna
3.5. Świadczenia rzeczowe i pieniężne, zapomogi

4 Stan  środków na koniec roku
OGÓŁEM (3+4) 

1. Sporządził

.......................................
podpis Naczelnika OR

2. Uzgodniono z Komisją Socjalną 

1) …………………………
2) …………………………
3) …………………………
4) …………………………
5) …………………………
6) ……………………..…

3. Uzgodniono z reprezentantem załogi

Gryfino, dnia………………….. …………………………………..
podpis reprezentanta załogi

4. Zatwierdzam

Gryfino, dnia………………….. ……………………………………
podpis Starosty Gryfińskiego



   Załącznik do Planu 
Rzeczowo-Finansowego 

  ZFŚS 
WZÓR 

 
ODPIS 

NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ……….R. 
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE 

 
 
 

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie 
sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349). 
1. Planowana/Faktyczna* przeciętna liczba zatrudnionych oraz emerytów i rencistów w roku …………r.              

w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 
 
 
 
 

 
 

Lp. 

 
 

miesiąc 
 

Pracownicy  

 
pracownicy 
młodociani 

 
emeryci 

i renciści 
w pełnym wymiarze czasu pracy, 

w tym niepełnozatrudnieni 
(w przeliczeniu na pełnym etat), w tym 

na urlopach wychowawczych 

o znacznym i umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności Dział 750 Rozdział 

75020 § 4440 

Dział 750 Rozdział 75020 § 4440 Dział 750 Rozdział 75020 § 4440 

1. Styczeń     
2. Luty      
3. Marzec      
4. Kwiecień      
5. Maj      
6. Czerwiec      
7. Lipiec     
8. Sierpień      
9. Wrzesień      

10. Październik      
11. Listopad      
12. Grudzień     
 Ogółem      

 Przeciętna 
liczba 
zatrudnionych 

    

 
 
 
2. Wysokość odpisu podstawowego wynosi: 

a) na 1 zatrudnionego: 
…………………………………. 

b) na 1 zatrudnionego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: 
…………………………………. 



c) na 1 emeryta , rencistę: 
…………………………………. 

 
  
Dział 750, rozdział 75020 § 4440: 
 

- pracownicy w pełnym wymiarze czasu pracy:      …………………………………….. 
(w tym pracownicy niepełnozatrudnieni) 

- pracownicy o znacznym lub umiarkowanym    
stopniu niepełnosprawności:          …………………………………….   

- emeryci i renciści:            …………………………………….  
          

  
Razem odpis           ……………..  

     
 

 
 

     
 

................................................ 
(podpis i data pracodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
Uwagi:  
1. Planowana przeciętna liczba osób zatrudnionych w danym roku w Starostwie Powiatowym jest 

korygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. 
2. Faktyczna przeciętna liczba osób zatrudnionych obliczana jest metodą średniej arytmetycznej 

stanów dziennych w miesiącu”. 
 
 
*Niepotrzebne skreślić 


