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Regulamin 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie 

 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązuje w Szkole Podstawowej nr 2 im. 

Jana Brzechwy w Barcinie i został opracowany na podstawie:  

 Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 1996r Nr 70, poz. 

335 z późn. zm.),  

 Ustawy z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.),  

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania 

przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

(Dz.U. Nr 43, poz. 168 z późn. zm.).  

 

§ 2 

 

1. Podstawę gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych stanowią przepisy 

wymienionych wyżej ustaw o Funduszu, niniejszy regulamin oraz zatwierdzony Preliminarz Funduszu 

opracowywany na każdy rok kalendarzowy przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładową organizacją 

związkową i zatwierdzany w ustalonym trybie do dnia 31 marca każdego roku.  

2. Zarządzanie środkami Funduszu należy do kompetencji pracodawcy.  

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

 pracodawcy – należy przez to rozumieć Dyrektora szkoły lub w czasie jego usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy zastępcę dyrektora,  

 zakładowej organizacji związkowej – należy przez to rozumieć Oddział ZNP w Barcinie,  

 minimalnym wynagrodzeniu za pracę – należy przez to rozumieć wynagrodzenie określane przez 

ustawę z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 

      z późn. zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym w oparciu o postanowienia w/w ustawy.  

 

§ 3 

 

Regulamin określa: 

 
1. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy z ZFŚS. 

2. Cele, na które przeznacza się środki ZFŚS.  

3. Zasady i warunki przyznawania świadczeń z ZFŚS. 

4.  Zasady działania Komisji Socjalnej. Załącznik nr 9 

 

§ 4 
 

1. Regulamin ZFŚS, jego wszelkie zmiany oraz coroczny preliminarz – Plan dochodów i wydatków 

działalności socjalnej na rok… i zmiany w preliminarzu są uzgadniane z zakładową organizacją 

związkową.  

2. Preliminarz Funduszu na rok kalendarzowy jest zmiennym załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Prawo zgłaszania propozycji zmian w regulaminie oraz w rocznym preliminarzu wydatków z Funduszu 

mają pracodawca i zakładowa organizacja związkowa. Zmiany te będą wprowadzane w formie aneksu do 

regulaminu.  
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4. Decyzje dotyczące sposobu podziału środków Funduszu w ramach zatwierdzonego preliminarza rocznego 

podejmuje dyrektor szkoły po uzgodnieniu z przedstawicielem związków zawodowych.  

5. Pracodawca powołuje Komisję Socjalną, która ma charakter opiniotwórczy. Tworzą ją przedstawiciele 

pracowników, emerytów i rencistów oraz związku zawodowego, działającego przy Szkole Podstawowej  

nr 2 im. Jana Brzechwy – na okres kadencji dyrektora.  

6. Decyzje dotyczące przyznawania lub odmowy świadczeń socjalnych poszczególnym wnioskodawcom  

     podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej. 

 

§ 5 

 

ZFŚS tworzy się: 

 
1. Dla nauczycieli– z odpisu ustalonego na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela,  

2. Dla pracowników niepedagogicznych z odpisu ustalonego na podstawie Ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych. 

3. Dla emerytów i rencistów z odpisu na podstawie Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.  

 

§ 6 

 

1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.  

2. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.  

 

§ 7 

 

1. Środki Funduszu na pomoc socjalną są przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej (paczki 

świąteczne). W przypadku świadczeń rzeczowych osoby uprawnione nie mogą żądać zapłaty ich 

równowartości.  

2. Świadczenia mają charakter uznaniowy i przyznawane są na wniosek uprawnionego. W razie odmownego 

załatwienia wniosku należy osobie uprawnionej podać przyczyny odmowy na piśmie w ciągu 14 dni od 

dnia rozpatrzenia wniosku przez Komisję. Osoba ta może w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia 

wystąpić do dyrektora z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

 

§ 8 

 

1. Wnioski w sprawie przyznania pomocy socjalnej należy składać w sekretariacie szkoły, na obowiązującym 

u pracodawcy druku, stanowiącym Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków 

ZFŚS  do Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi zawarte w nim dane:  

-zaświadczenia o kontynuacji nauki przez dziecko – powyżej 18 roku  życia, 

     -w przypadku dziecka  powyżej 18 roku życia, kontynuującego naukę - oświadczenia  

     pracownika,  że dziecko pozostaje na jego wyłącznym utrzymaniu i nie posiada  innych dochodów; 

-aktualną decyzję Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub o przyznaniu 

statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku, 

- zaświadczenia o wysokości innych dochodów nieopodatkowanych: stypendia, diety, alimenty i inne.  

2.  W przypadku otrzymywania alimentów –  wnioskodawca wykazuje je w dochodach, a przypadku płacenia  

      alimentów  - wnioskodawca pomniejsza dochód o ich wysokość. 

3.Druki, o których mowa w ust. 1, dostępne są: 

-  w sekretariacie szkoły, 

-  u Prezesa Oddziału ZNP, 

- na stronie internetowej szkoły – www.sp2barcin.pl.  

- w Biuletynie Informacji Publicznej SP nr 2 im. J. Brzechwy – www.sp2bip.barcin.pl    

http://www.sp2barcin.pl/
http://www.sp2bip.barcin.pl/
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4.Regulamin jest dostępny dla pracowników oraz innych osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń 

socjalnych ze środków Funduszu : 

- w bibliotece szkolnej, 

-  w pokoju nauczycielskim,  

- na stronie internetowej szkoły – www.sp2barcin.pl 

- w Biuletynie Informacji Publicznej – www.sp2bip.barcin.pl  

 

 

 

 

 

II  OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 
 

§ 9 

 

1. Z działalności socjalnej finansowanej ze środków Funduszu mogą korzystać:  
     1.1. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i mianowania niezależnie od wymiaru czasu  

            pracy, 

      1.2. pracownicy będący na świadczeniach kompensacyjnych (jeżeli ostatnim miejscem pracy była szkoła,    

            której dotyczy niniejszy Regulamin), 

      1.3.emeryci i renciści byli pracownicy szkoły, dla których szkoła była ostatnim miejscem pracy   

poprzedzającym pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego ,  

     1.4. współmałżonek (mąż, żona) i dzieci uprawnionego do korzystania z ZFŚS ,  

     1.5. dzieci po byłych pracownikach, jeżeli były na ich utrzymaniu, a zgon nastąpił w    

           czasie trwania zatrudnienia i otrzymują po nich rentę rodzinną, 

     1.6. ze świadczeń nie mogą korzystać osoby przebywające w dniu wypłaty świadczenia na urlopie 

           bezpłatnym udzielonym na okres co najmniej trzech miesięcy. 

 

 

2. Dzieci pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu, o których mowa w  

      § 9 ust. 1 pkt. 1.5 są: 

 

       2.1. dzieci własne pozostające na utrzymaniu pracownika w wieku 0 – 18 lat,    dzieci do 25 roku życia  

             po przedstawieniu  zaświadczenia o        kontynuowaniu nauki, a w ostatnim roku nauki do 26 roku  

             życia, a  także  oświadczenia pracownika, że dziecko pozostaje na jego wyłącznym utrzymaniu 

             i nie posiada  innych dochodów. 

       2.2. dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci  

           współmałżonka będące na jego utrzymaniu i mieszkające razem z nim,  pozostające na utrzymaniu 

osoby uprawnionej – do lat 18, a jeżeli się kształcą – do ukończenia 25  roku życia, a w ostatnim roku 

nauki do 26 roku życia. 

       2.3. dzieci niepełnosprawne ( bez względu na wiek), jeżeli orzeczono wobec nich znaczny stopień 

niepełnosprawności. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp2barcin.pl/
http://www.sp2bip.barcin.pl/
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III  ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY SOCJALNEJ Z ZFŚS 
 

§ 10 

 

1. Podstawą do przyznania świadczeń z Funduszu w danym roku kalendarzowym jest oświadczenie o 

wysokości średniego dochodu brutto ustalonego na podstawie zeznania podatkowego PIT  ( z Urzędu 

Skarbowego) oraz innych zaświadczeń o nieopodatkowanych dochodach wnioskodawcy. 

2. Za dochód w rodzinie, służący do obliczenia średniego dochodu uważa się łączne dochody brutto osób 

pozostających w gospodarstwie domowym uprawnionego do świadczeń, czyli męża i żony oraz dzieci. 

3. Przy ustalaniu średniego dochodu na osobę w rodzinie wlicza się także osobę niepracującą – 
współmałżonka, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 

4. Upoważniony pracownik na podstawie zeznania podatkowego PIT oraz innych zaświadczeń o 

nieopodatkowanych dochodach, potwierdza  średni dochód brutto za okres 12 miesięcy, co okazujący 

oświadcza podpisem  Załącznik nr 2 Oświadczenie  wnioskodawcy o dochodach. 
5. W razie wątpliwości odnośnie wiarygodności  przedstawionych dokumentów i stanu faktycznego 

pracodawca może przeprowadzić wywiad środowiskowy. 
6. Zeznanie  podatkowe PIT za miniony rok kalendarzowy należy okazać w sekretariacie szkoły  

u pracownika upoważnionego do przyjmowania dokumentacji. 
7. Obligatoryjnym terminem okazania zeznania podatkowego za miniony rok kalendarzowy jest dzień 30 

kwietnia. 
8. Osoby, które do dnia 30 kwietnia danego roku nie złożą oświadczenia o dochodach i nie okażą 

zeznania podatkowego za miniony rok kalendarzowy oraz innych zaświadczeń o nieopodatkowanych 

dochodach tracą uprawnienia do korzystania ze świadczeń ZFŚS. 
9. Podanie fałszywych danych w oświadczeniu o dochodach przez osoby uprawnione do korzystania z 

Funduszu, o których mowa § 9 ust. 1-5, skutkuje odpowiedzialnością karną z art. 233 Kodeksu 
Karnego. 

10. Osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń z Funduszu traci prawo do korzystania ze świadczeń 
na okres 12 miesięcy od dnia stwierdzenia przez pracodawcę podania nieprawdziwych informacji 
przez wnioskodawcę. Prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych tracą również dzieci, będące w 
gospodarstwie domowym. 

11. Wnioskodawca, który niesłusznie pobrał świadczenie socjalne, zobowiązany jest do jego zwrotu w 
terminie trzech miesięcy od dnia stwierdzenia przez pracodawcę podania nieprawdziwych informacji 
na konto ZFŚS SP nr 2 im. J. Brzechwy. 
 
 

IV ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 
 

§11 
 

   Środki Funduszu przeznacza się na: 

 

1.Wypoczynek w formie: 

1.1 dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie: „ zielonych szkół”, zimowisk, 

kolonii, obozów- po przedstawieniu skierowania na wypoczynek i potwierdzeniu kosztów pobytu. 

Dofinansowanie formy wypoczynku dzieci i młodzieży– maksymalnie do kwoty 1000 zł.(bez względu na 

poniesione koszty). 

W przypadku dużej ilości wniosków w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób, których dzieci 

nie korzystały z dopłat w ubiegłym roku. 

1.2.dopłat do wycieczek turystyczno – krajoznawczych, imprez sportowo – rekreacyjnych  pracowników, 

emerytów i rencistów  – zał. nr 6. W/w formy wypoczynku organizuje pracodawca. 
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2.Paczki świąteczne dla dzieci do lat 14. Wartość świątecznej paczki uzależniona jest od sytuacji materialnej 

wnioskodawcy. 
3. Pomoc finansową w formie zapomogi bezzwrotnej,  udzielanej w następujących przypadkach:  

3.1. przewlekła choroba pracownika lub współmałżonka i dzieci zgodnie z Załącznikiem  nr 8  Wykaz Chorób, 

3.2. wypadek  losowy  (np.  kradzież, klęska żywiołowa…), 

3.3. wielodzietność powiązana z niskim dochodem na osobę w rodzinie, 

3.4. trudna sytuacja materialna. 

4. Pomoc finansową  w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie  świąt Bożego Narodzenia na 
podstawie kryterium dochodowego, według tabeli, stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszego 
Regulaminu. 
 

5.Świadczenia urlopowe  

 
„Świadczenie urlopowe” – określone w art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela – jest świadczeniem należnym, które 

należy wypłacić nauczycielowi do 31 sierpnia każdego roku, i którego wysokość jest uzależniona od 

wymiaru czasu i długości zatrudnienia w danym roku szkolnym.  

Wysokość świadczenia urlopowego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 

narodowej w roku poprzedzającym lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z 

tego okresu stanowiło kwotę wyższą.  

6. Dofinansowanie do wakacyjnego wypoczynku pracowników niepedagogicznych, emerytów i 

rencistów przyznawane jest na podstawie kryterium dochodowego, według tabeli, stanowiącej Załącznik nr 6 

do niniejszego Regulaminu. 

7. Leczenie sanatoryjne raz w roku po przedstawieniu odpowiednich dokumentów  potwierdzenie kosztów 

leczenia ( faktura, dowód wlaty).  

8. Dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej zorganizowanej przez pracodawcę. 

9.Pomoc  mieszkaniową w formie zwrotnej pożyczki na podstawie odrębnej umowy i regulaminu.  

 

 

 

§12 

 

1. Świadczenia z ZFŚS przyznawane są na pisemny wniosek osoby uprawnionej -  Załącznik nr 3. 

2. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania lub odmowy świadczeń określonych w Regulaminie podejmuje 

pracodawca po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej.  

 

3. Terminy składania wniosków o świadczenia socjalne:  

3.1.wakacyjny wypoczynek (pracownicy niepedagogiczni, emeryci, renciści) – do 15 maja danego roku,  

3.2. pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami z okazji świąt Bożego Narodzenia–  

             do15 listopada danego roku, 

3.3. paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży – nie jest wymagane składanie wniosku, 

3.3. obozy zimowe, zimowiska – 28 lutego danego roku,  

3.4. obozy letnie, kolonie letnie – 31 sierpnia danego roku. 

3.5. inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – na miesiąc przed terminem organizowanej formy 

             wypoczynku.  

 4. W uzasadnionych przypadkach ( sytuacje losowe) Dyrektor może podjąć decyzję w sprawie przyznania  

świadczeń socjalnych na podstawie wniosków złożonych po terminach ujętych w §12ust.3, po pozytywnym 

zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Socjalną. 
Wraz z wnioskiem wnioskodawca zobowiązany jest podać przyczyny niezłożenia wniosku w terminie.  
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5. Niezłożenie wniosku przez osoby uprawnione do świadczeń wymienionych w § 9, ust. 1-5 będzie uznane 

jako rezygnacja ze świadczeń.  

 

 

 

IV  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane są na piśmie w uzgodnieniu z zakładową 

organizacją związkową.  

 

 

2.W sprawach nieokreślonych postanowieniami Regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa.  

 

 

3.Wzory załączników o Regulaminu: 

 

Załącznik nr 1 Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok …(Preliminarz) 

Załącznik nr 2 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach 

Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków ZFŚS 

Załącznik nr 4 Decyzja pracodawcy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków ZFŚS 

Załącznik nr 5 Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia pomocy finansowej ze środków ZFŚS 

Załącznik nr 6 Tabela określająca kryterium dochodowości 

Załącznik nr 7 Tabela dopłat do świadczeń wymienionych w §11 z wyjątkiem pomocy finansowej  

Załącznik nr 8 Wykaz Chorób 

Załącznik nr 9 Regulamin Komisji Socjalnej 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………………. 

 

Traci moc regulamin ZFŚS z dni        ………………………….  

 

 

 

Zakładowa organizacja związkowa                                                       Pracodawca 

 

 

 

………………………………………..    …………………………………  

       miejscowość, data                                                            miejscowość, data   

   

 

 

 

 


