
Gdynia, dn. 11.02.2021 r.

Szanowni Państwo,
w związku z decyzją Urzędu Miasta Gdyni od 01.01.2021 r. jesteście uprawnieni do 
korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni.

Świadczenia obejmują:
- zapomogi losowe (m.in. powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, choroby i 
śmierci osób najbliższych uwiarygodnionych właściwym dokumentem, na podstawie 
wniosku, w przypadku śmierci osoby najbliższej należy dołączyć kopię aktu zgonu),
- zapomogi materialne (dla osób znajdujących się w ciężkich warunkach 
materialnych, przyznawane są raz na 3 lata, na podstawie wniosku, imiennych faktur 
oraz średniej dochodów netto na osobę w rodzinie),
- pożyczkę na remont mieszkania (w wysokości 200% minimalnego średniego 
wynagrodzenia ogłaszanego co roku przez Radę Ministrów, na podstawie wniosku, 
żyrantami mogą być - osoby zatrudnione w  SP nr 26 na czas nieokreślony w pełnym 
wymiarze czasu pracy lub emerytowani pracownicy SP 26 i włączonej placówki przy 
ul. Wolności 25),
- pożyczkę na zakup mieszkania (w wysokości 400% minimalnego średniego 
wynagrodzenia ogłaszanego co roku przez Radę Ministrów, na podstawie wniosku, 
żyrantami mogą być - osoby zatrudnione w  SP nr 26 na czas nieokreślony w pełnym 
wymiarze czasu pracy lub emerytowani pracownicy SP 26 i włączonej placówki przy 
ul. Wolności 25),
- finansową pomoc świąteczną (raz w roku, na podstawie wniosku oraz średniej 
dochodów netto na osobę w rodzinie),
- dofinansowanie wypoczynku w formie jednorazowego świadczenia urlopowego 
(raz w roku) oraz dopłata do sanatoriów zorganizowanych we własnym zakresie po 
przedstawieniu imiennego rachunku (raz na trzy lata).

Jesteście Państwo zobowiązani do złożenia oświadczenia o dochodach netto na 
osobę w rodzinie raz w roku (do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego).
Wnioski mogą być składane raz w roku w terminie do 30 maja lub do 30 
października, dostępne są dla Państwa w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej
www.sp26gdynia.pl w zakładce fundusz socjalny. 
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy sekretariat@sp26gdynia.pl , w tytule maila
proszę dopisać fundusz socjalny.

Ważne!
Emerytowani nauczyciele mają prawo do korzystania z Funduszu Zdrowotnego (raz 
w roku, na podstawie wniosku, zaświadczenia od lekarza o chorobie przewlekłej i 
przyjmowanych lekach oraz imiennych faktur - końca października).

http://www.sp26gdynia.pl/
mailto:sekretariat@sp26gdynia.pl


Emerytowani pracownicy administracji i obsługi poniesione wydatki na zakup leków 
związanych z leczeniem ciężkich schorzeń mogą wnioskować o zapomogę 
materialną.

Zwracamy się do Państwa o wypełnienie ankiety z danymi, które ułatwią nam 
pracę w Komisji Socjalnej oraz dostarczenie jej do sekretariatu szkoły.

ANKIETA *

1. Imię i nazwisko:

……………………………………………………………….

2. Adres zamieszkania:

………………………………………………….……………

3. Numer telefonu:

……………………………………………………………..…

4. Adres e-mail (własny lub do kontaktu):

………………………………………………………………

5. Numer konta bankowego

………………………………………………………………

*serdecznie proszę o wypełnienie ankiety drukowanymi literami


