KANCLERZ
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
w Warszawie
ABR01.021.39.2020

PISMO OKÓLNE KANCLERZA
NR 5
z dnia 21 września 2020 r.
w sprawie dofinansowania opieki nad dziećmi
w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego
w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 r.

Informuję, iż pracownikom, których kwota dochodu na członka rodziny kwalifikuje do
I albo II grupy dochodowej, a których dzieci w wieku do 6 roku życia uczęszczają do
żłobków, przedszkoli lub korzystają z innych form wychowania przedszkolnego,
w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 r. przysługuje dofinansowanie opieki
z tego tytułu, zgodnie z następującymi kryteriami:
Miesięczny dochód na 1 członka
rodziny pracownika SGH w 2019 r.

Miesięczna kwota dofinansowania na
każde uprawnione dziecko
(w wieku do 6 roku życia)

do 2 459,09 zł
(I grupa dochodowa)

150 zł

od 2 459,10 do 3 442,72 zł
(II grupa dochodowa)

100 zł

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi
załącznik nr 5 do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie
wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących świadczeń socjalnych (w brzmieniu
ustalonym w załączniku nr 5 do zarządzenia kanclerza nr 15 z dnia 14 lipca 2020 r.
zmieniającego zarządzenie kanclerza nr 6 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie
wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących świadczeń socjalnych).
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Wniosek dostępny jest również na stronie internetowej Działu Socjalnego:
www.sgh.waw.pl/socjalny/.
Świadczenie wypłacane będzie co miesiąc, po przedłożeniu rachunków, potwierdzeń,
przelewów lub druków KP dokumentujących dokonanie zapłaty za pobyt dziecka
w ww. formie wychowania przedszkolnego, w których znajdują się informacje takie jak:
nazwa żłobka, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, imię
i nazwisko dziecka, miesiąc za który została dokonana zapłata, imię i nazwisko osoby
dokonującej zapłaty, kwota i data dokonania zapłaty.
Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotyczące danego miesiąca,
należy składać najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca.
Przypominam również, że zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zakładowego
Funduszu

Świadczeń

Socjalnych

Szkoły

Głównej

Handlowej

w

Warszawie,

stanowiącego załącznik do zarządzenia Rektora nr 78 z dnia 13 listopada 2015 r.,
z późn. zm., w przypadku, gdy oboje rodzice są pracownikami SGH, prawo do
dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach
wychowania przedszkolnego przysługuje jednemu z nich na każde uprawnione
dziecko.
Wniosek należy złożyć za pośrednictwem systemu EZD lub poczty elektronicznej
SGH, zgodnie z zasadami określonymi w piśmie okólnym kanclerza nr 2 z dnia
16 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. trybu elektronicznego składania
wniosków dotyczących niektórych świadczeń socjalnych i innych dokumentów z nimi
związanych.

KANCLERZ
dr Marcin Dąbrowski
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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