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REGULAMIN
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

dla pracowników
Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi-Królowej w Dulowej
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I. PODSTAWY PRAWNE WYDANIA REGULAMINU:
1. Ustawa z dnia 26.06.1974r Kodeks Pracy (Dz. U. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 04.03.1994r o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 1996 r 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 26.11.1998r o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z
później szymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Płacy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.1994 r. w sprawie sposobu
ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych, w celu naliczenia odpisu z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr 148 z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie MP i PS z dnia 18.12.1998r w sprawie szczegółowych zasad ustalania
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 z
późniejszymi zmianami).
6. Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w
gospodarce narodowej w II półroczu roku poprzedniego).
7. Karta Nauczyciela- stan prawny na 06.04.2000 r. art.53 z późniejszymi zmianami.
8. Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekstjedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79,
poz. 854 ze zm.).
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II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
l. Działalność socjalna - to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz ró nych,
organizowanych na terenie kraju form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej,
sportowo-rekreacyjnej oraz udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a
tak e zwrotnej lub bezzwrotnej na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczony jest do finansowania działalności
socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.
3. Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat uzale niona jest od sytuacji materialnej,
 yciowej i rodzinnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Dostęp do pomocy
socjalnej w pierwszej kolejności i w największym rozmiarze powinny mieć te osoby, które ze
względów obiektywnych, w porównaniu z innymi - znajdują się w najtrudniejszej sytuacji
socjalnej i bytowej.
4. Przyznane świadczenia socjalne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

;; III. ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM
1. Środkami Funduszu administruje dyrektor szkoły ( z wyjątkiem Funduszu Mieszkaniowego, który
jest scentralizowany przy Trzebińskim Centrum Administracyjnym w Trzebini), w uzgodnieniu z
zakładowymi organizacjami związkowymi.
2. W celach opiniodawczych i doradczych powołuje się Zespół Doradczy ZFŚS.
3. W skład Zespołu Doradczego ZFŚS wchodzą:
- dyrektor szkoły,
- po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w szkole.
4. Zespół Doradczy ZFŚS zbiera się w ostatnim tygodniu miesiąca zamykającego kwartał, w
sytuacjach wyjątkowych - w trybie nadzwyczajnym.
5. Protokół i wykaz świadczeń znajduje się w sekretariacie szkoły do wglądu wszystkich osób
uprawnionych.
6. Zadania związane z obsługą finansową ZFŚS realizuje TCA w Trzebini.
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IV. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU:

1. Do korzystania ze świadczeń ZFŚS uprawnieni są:
a) nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w Szkole Podstawowej

im. Św. Jadwigi - Królowej w Dulowej,
b) nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi będący na urlopach wychowawczych,
c) emeryci i renciści - byli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi zakładu

pracy,
d) członkowie rodzin nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i

rencistów będący na ich utrzymaniu,
e) członkowie rodzin po zmarłych nauczycielach, pracownikach administracji i obsługi

oraz emerytach i rencistach, byłych pracownikach (je eli byli na utrzymaniu osoby
zmarłej i mają prawo do otrzymywania renty rodzinnej ).

2. Do uprawnionych członków rodzin, o których jest mowa w punkcie IV Id) ile)
regulaminu nale ą:
a. dzieci (własne, współmał onka, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach
rodziny zastępczej) do 25 roku  ycia uczące się i niepracujące,
b. wnuki i rodzeństwo (pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej) do 25 roku  ycia
uczące się i niepracujące,
c. współmał onkowie będący na utrzymaniu osoby uprawnionej ( w szczególnych
przypadkach losowych ),
d. rodzice, je eli prowadzą wspólnie z uprawnionym gospodarstwo domowe ( w szczególnych
przypadkach losowych)
e. osoby wymienione w pkt. a), b), w stosunku do których orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności - bez względu na wiek.

3. W szczególnie cię kich przypadkach losowych, po rozpatrzeniu sprawy, mo naprzyznać
świadczenie zanim pracownik nabędzie prawo do świadczenia ( przed upływem okresu
wyczekiwania).

,- \1.)\.
ł I )/\tIJV'



-:F-

1\

ili~
~

~

r ~c
v. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU:
Tabela 1.
Lp. Określenie celu , Kryteria przyznawania Częstotliwość przyznawania Uwagi
1. 2. 3. 4. 5.
I. Udzielanie pomocy Zapomogi pienię ne udzielane W zale ności od Wys. świadczenia określa zał. nr 1.

materialnej lub w przypadku indywidualnych zdarzeń okoliczności W wypadku choroby wymagane jest
finansowej losowych, kradzie y, klęsk  ywiołowych, zaświadczenie lekarskie.

długotrwałej choroby i śmierci, W wypadku zdarzeń losowych wymagany
w przypadku trudnej sytuacj i  yciowej jest dokument potwierdzający zdarzenie.
i materialnej.

2. Dofinansowanie do wczasów 1 raz na 2 lata Wymagane potwierdzenie poniesionych
profilaktycznych, pobytu w sanatorium na kosztów. Kwotę dofinansowania określa
leczeniu lub rekonwalescencji. zał. nr 1.

o'

3. Pomoc finansowa lub rzeczowa: Nie częściej ni 2 razy W miarę posiadanych środków
a. pomoc rzeczowa (lubekwiwalent w roku w/g zał. nr 1.
pienię ny) dla nauczycieli, pracowników
administracji i obsługi, emerytów i rencistów.
b. paczki mikołajowe dla uprawnionych 1 raz w roku W miarę posiadanych środków do 50 zł.
dzieci nie dłu ej ni do 18 roku, a je eli się
kształcą to na czas ukończenia nauki, lecz nie
dłu ej ni do dnia ukończenia 25 roku  ycia.
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(\l \0.. "II. Dofinansowanie 1. Dopłaty dla uprawnionych nauczycieli, Nie częściej ni 2 razy w W miarę posiadanych środków \
działalności pracowników administracji i obsługi, roku w/g zał. nr 1.
kulturalno-oświatowej emerytów i rencistów do biletów wstępu do
i spOliowo- kin, teatrów, oper, na występy estradowe,
rekreacyjnej. imprezy sportowe, na basen, korty tenisowe,

uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez
kluby sportowe
- dotyczy imprez organizowanych przez
zakład pracy.
2. Dopłaty do wycieczek rekreacyjnych (np. Nie częściej ni 1 raz w roku W miarę posiadanych środków
grzybobranie), organizowanych przez zakład w/g zał. nr 1.
pracy.

III. Świadczenia związane 1. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli 1 raz w roku
z wypoczynkiem. wypłaca się w wysokości "odpisu

podstawowego" ustalonego proporcjonalnie
do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia
w danym roku szkolnym.
2. Dofinansowanie zorganizowanego 1 raz w roku. Wymagany oryginalny rachunek (dopuszcza
wypoczynku krajowego i zagranicznego Dopuszcza się drugi raz w się zaświadczenie o poniesionych kosztach
dzieci nauczycieli, pracowników obsługi i roku gdy dziecko było na w przypadku wypoczynku organizowanego
administracji oraz emerytów i rencistów. "zielonej szkole". przez duchowieństwo i "zielone szkoły").

Wysokość dofinansowania określa zał. nr 2.
3.Dla nauczycieli, pracowników administracji 1 raz w roku mo na Dodatkowo wymagany oryginalny
i obsługi oraz emerytów i rencistów wypłaca otrzymać tylko jedno ze rachunek.
SIę: świadczeń p.a) lub p.b).
a) dofinansowanie do wypoczynku
zorganizowanego we własnym zakresie
(wczasy "pod gruszą").
b) dofinansowanie do wypoczynku
zorganizowanego w formie wczasów
krajowych i zagranicznych.
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VI. ZASADY I TRYB UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA SOCJALNE:

1. Zasady korzystania z usług i świadczeń nie mają charakteru roszczeniowego.
2. W przypadku, gdy osoba uprawniona nie skorzystała w danym roku kalendarzowym ze
świadczenia, nie mo e domagać się jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu.
3. Podstawą przyznania świadczeń socjalnych jest wniosek osoby uprawnionej do dyrektora
szkoły poparty jej oświadczeniem o średnim dochodzie brutto przypadającym na członka
rodziny oraz opisanie sytuacji rodzinnej i  yciowej - z zastrze eniem punktu VI 4.
4. Wniosek, o którym mowa w p. VI 3 nie jest wymagany w przypadku:
a. świadczenia urlopowego nauczycieli,
b. paczek mikołajowych dla uprawnionych dzieci,
5. Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na członka rodziny są łączne
dochody brutto wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
uprawnionego, z trzech miesięcy poprzedzających datę zło enia wniosku.
6. W przypadku odmownego załatwienia wniosku osoby uprawnionej, osoba ta zostaje
powiadomiona o powy szej decyzji.
7. Wysokość przyznawanych świadczeń określają załączniki m 1 i 2.
8. Vi wyjątkowo trudnej sytuacji  yciowej i materialnej osoby uprawnionej dopuszcza się
zwiększenie częstotliwości świadczeń w stosunku do tabeli podanej w punkcie V oraz
zwiększenie wysokości świadczenia określonego w załącznikach 1 i 2.

Regulamin wchodzi w  ycie z dniem 10 XI 2014 r. i obowiązuje a do odwołania.
Równocześnie traci moc regulamin z dnia 20 V 2013 r.

W uzgodnieniu:

Przedstawiciele Zakładowej Organizacj i Związkowej:
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SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Św. Jadwigi-Królowej
Dulowa, ul. Paderewskiego 65

32-~45 Karnlowlcq
tel. 032 61 tgalą~:&Jl1H(;1U'1,lSl-769

( do tabeli nr 1)
Do regulaminu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socja1nych
Obowiązuje od 1 III 2016 r. do odwołania

Ustala się wysokość świadczeń:
Ad . I . Pomoc materialna lub finansowa.

LI. Zapomogi pienię ne.

Dochód brutto na członka rodziny Wysokość świadczenia

a) do 1850 Do 600 zł - świadczenie maksymalne
b) Od powy ej 1850 zł do 2100 zł Do 95 % świadczenia maksymalnego
c) Od powy ej 2100 zł do 2350 zł Do 90 % świadczenia maksymalnego
d) Powy ej 2350 zł Do 85 % świadczenia maksymalnego

''--.oj

1.2.Maksymalnie do 50 % poniesionych kosztów, jednak nie więcej ni 350 zł.

1.3. a Pomoc rzeczowa, bony towarowe lub ekwiwalent pienię ny dla nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi, emerytów i rencistów.

Dochód brutto na członka rodziny Wysokość świadczenia

a) do 1850 Do 400 zł - świadczenie maksymalne
b) Od powy ej 1850 zł do 2100 zł Do 95 % świadczenia maksymalnego
c) Od powy ej 2100 zł do 2350 zł Do 90 % świadczenia maksymalnego
d) Powy ej 2350 zł Do 85 % świadczenia maksymalnego

Ad. II. Dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej i sportowo - rekreacyjnej.

<:»
Dochód brutto na członka rodziny Wysokość świadczenia

a) do 1850 Do 100 % ceny biletu lub kosztu wycieczki
b) Od powy ej 1850 zł do 2100 zł Do 95 % ceny biletu lub kosztu wycieczki
c) Od powy ej 2100 zł do 2350 zł Do 90 % ceny biletu lub kosztu wycieczki
d) Powy ej 2350 zł Do 85 % ceny biletu lub kosztu wycieczki

DYREKTOR SZKOŁY
:s~

mgr Sylwia Słomska

ZWIĄZEK ~AUC7:'iCIELSTWA
POLSKlEGO

ZARZĄD ODDlJALU TRZE.Be.lA
32.540 Tr-.:ebinia. ul. Sw. starusla.va 1
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Do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(dotyczy tabeli nr l)

Obowiązuje od l III 2016 r. do odwołania

Ad 11.2 Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku uprawnionych dzieci.

Dochód brutto na członka rodziny Procentowy zwrot kosztów

DQ 1850 zł 60%

Powy ej 1850 zł 40%
Dofinansowanie nie mo e być liczone od kwoty większej ni 1500 zł.

<::»

Ad 11I.3.a Ustala się wysokość dofinansowania do wypoczynku we własnym zakresie (wczasy pod
gruszą) dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów
w następującej wysokości:

Dochód brutto na członka rodziny Wysokość świadczenia

a) do 1850 Do 550 zł - świadczenie maksymalne
b) Od powy ej 1850 zł do 2100 zł Do 95 % świadczenia maksymalnego
c) Od powy ej 2100 zł do 2350 zł Do 90 % świadczenia maksymalnego
d) Powy ej 2350 zł Do 85 % świadczenia maksymalnego

Ad III.3.b Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów dla nauczycieli
pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów:

<:> Dochód brutto na członka rodziny Procentowy zwrot kosztów

Do 1850 zł 40%

Powy ej 1850 zł 25%
Dofinansowanie nie mo e być liczone od kwoty większej ni 1500 zł.

DYREKTOR SZKOty
S~

mgr Sylwia Słomska
"'~Vf1ZY3)lcładowaOrgan~

IW!1zlcowll Pr~acO\VlJlk6w Oświaty
1V~(} d . nQŚĆ.
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ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA
POLSKIEG{)

ZARZĄD ODDZlALU TRZEBINIA
32-540 Trzebinia. ul. Sw. Stanisława 1
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