
                    Regulamin gospodarowania środkami zakładowego Funduszu Świadczeń 

                                       Socjalnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Dźwierzutach 
 
      

Ustalenia wstępne 
       

§ 1 
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
a) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych            
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Dźwierzutach. 
b) Zespole  –  rozumie się przez to Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Dźwierzutach. 
c) Dyrektorze szkoły – rozumie się przez to dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego                        
w Dźwierzutach.  
d) Funduszu należy przez to rozumieć zakładowy Funduszu Świadczeń  Socjalnych w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym  w Dźwierzutach. 
2. Zasady tworzenia Funduszu oraz zasady gospodarowania Funduszem zostały opracowane na 
podstawie: 

a) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., 
nr 70, poz. 335 ze zm.), 

b) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 854 ze 
zm.), 

c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu 
ustalania przeciętej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1994 r., nr 43, poz. 168 ze zm.), 

d) obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim i w drugim 
półroczu roku poprzedniego, wydawanego corocznie dla potrzeb naliczania odpisu 
podstawowego na fundusz, 

e) ustawy z dnia 26.01.1982r. karta Nauczyciela (Dz. U. 2003r., nr 118, poz. ze zm.). 
3. Świadczenia socjalne (z wyjątkiem świadczenia urlopowego) mają charakter uznaniowy                     
i przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu w ramach posiadanych 
środków, przy uwzględnieniu sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób ubiegających się o ich 
otrzymanie. 
4. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń socjalnych, przewidzianych w Regulaminie Funduszu, 
należy składać  w sekretariacie Zespołu. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu. 
5. 30 % środków Funduszu przeznacza się corocznie na Fundusz Mieszkaniowy, którego szczegółowe 
zasady określa odrębny regulamin. 
6. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
7. Kwota bazowa do danego świadczenia wyliczana jest na każdy rok, zależnie od posiadanych 
środków. 
8. Podziału środków dokonuje się w miarę napływu wniosków, co najmniej dwa razy w roku. 

 
§ 2 

Regulamin określa: 
1. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanychz Funduszu; 
2. Zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej; 
3. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu. 

 
 
 
 
§ 3 



 
Uprawnionymi do korzystania  Funduszu są: 
1. Pracownicy zatrudnieni w Zespole na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, 
mianowanie, powołanie, wyboru w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. 
2. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych. 
3. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni będący emerytami lub rencistami – byli pracownicy 
Zespołu. 
4. Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt  1, 2, 3, 5. 
5. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły, którzy odeszli ze szkoły na świadczenia 
przedemerytalne. 
6. Inne osoby, którym Dyrektor w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi przyznał 
doraźnie lub na stałe prawo korzystania ze świadczeń socjalnych. 

 
§ 4 

Za członków rodzin, o których mowa w § 3 pkt. 6, uważa się: 
1. Współmałżonków pracowników, emerytów  i rencistów ( mogą korzystać z Funduszu w szczególnie 
trudnej sytuacji). 
2. Dzieci własne, przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, wnuki, 
prawnuki, rodzeństwo, pozostające na utrzymaniu uprawnionego do ukończenia 18 lat życia lub 
w sytuacji, gdy pobierają naukę w formach szkolnych do ukończenia 25 lat życia. Dzieci będące 
inwalidami I lub II grupy bez względu na wiek. 
3. Członkowie rodzin zmarłych pracowników lub byłych pracownikach -  emerytach i rencistach, jeżeli 
byli na ich utrzymaniu i spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej lub otrzymują taką rentę po 
byłym pracowniku. 

 
§ 5 

 
Środki  Funduszu przeznacza się na dofinansowanie lub finansowanie określonych w Regulaminie 
świadczeń, szczególnie na: 
1. Wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli. 
2. Pomoc rzeczową (w formie zakupu konkretnych towarów bądź bonów towarowych 
niewymiennychna pieniądze uprawniających do zakupu towarów) i finansową (zapomogi pieniężne 
bezzwrotne) przyznawaną w  trudnej sytuacji materialnej i w formie zapomogi jesienno – zimowej. 
3. Wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników niepedagogicznych oraz emerytów i rencistów. 
4. Organizację imprez kulturalno – oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych o charakterze 
integracyjnym. 
5. Zapomogi losowe.  
6.Dopłatę do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży  - krajowego i zagranicznego  
zorganizowanego w formie wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych. 
7. Dopłatę do zorganizowanego wypoczynku osób uprawnionych, zarówno krajowego jak i 
zagranicznego, organizowanych lub zakupionych przez pracodawcę oraz indywidualnie.  
8. Działalność kulturalno – oświatowa  w postaci imprez artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych 
oraz zakup biletów wstępu na tego typu imprezy i opłata środków transportu na wyjazd na nie. 
 

§ 6 
1. Przyznanie i wysokość świadczeń finansowanych z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, 
materialnej i rodzinnej.  
2. Świadczenia socjalne finansowane z funduszu mają charakter uznaniowy i uprawniony nie może 
dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. 
3. Decyzję o przyznaniu ulgowych usług i świadczeń ze środków przyznaje się na pisemny wniosek 
osoby uprawnionej, zawierający oświadczenie o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz wielkości dochodu 
przypadającego na członka rodziny. 



4. Podstawę do przyznania świadczenia stanowi miesięczny dochód przypadający na osobę                          
w rodzinie, uwzględniający łączne dochody netto wszystkich osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym .                                                                                                                                   
Za dochód gospodarstwa domowego uważa się wszelkie dochody osób  wspólnie się utrzymujących, 
pomniejszone o kwotę świadczonych na rzecz dzieci alimentów ustalonych  wyrokiem lub ugodą 
sądową. W dochodzie gospodarstwa domowego uwzględnia się także alimenty otrzymywane przez 
dzieci na podstawie wyroku  lub ugody sądowej. 
5. Brak  oświadczenia o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz wielkości dochodu przypadającego na 
członka rodziny lub odmowa złożenia innego dokumentu, o którym mowa w Regulaminie  może 
powodować odmowę przyznania świadczenia lub zakwalifikowanie tej osoby w grupie najlepiej 
zarabiających osób objętych Funduszem. 
6. Zapomogę losową przyznaje się w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, długotrwałej 
choroby, klęsk  żywiołowych, śmierci, urodzin dziecka . 
7. Do wniosku o przyznanie zapomogi losowej należy dołączyć dokumentację uzasadniającą potrzebę 
przyznania takiej pomocy (np. protokoły policyjne, akty zgonu, dokumentację medyczną itp.). 
8. Dopłata do różnych form wypoczynku dzieci lub pracowników szkoły przysługuje uprawnionym raz 
w roku.  Dopłata jest niezależna od świadczenia urlopowego przysługującego nauczycielom na mocy 
odrębnych przepisów. 
9. Zapomoga jesienno – zimowa związana ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesieni i zimy 
przysługuje raz w roku.LAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
10. Wypoczynek dziecka i uprawnionej osoby dorosłej powinien być potwierdzony rachunkiem lub 
innym dokumentem (dowód wpłaty) wraz z zaświadczeniem potwierdzającym uczestnictwo 
uprawnionego lub jego dziecka  w zorganizowanej formie wypoczynku wystawionym przez 
uprawnionego organizatora. 

§ 7 
                            Postanowienia końcowe 
 
1. W Zespole może zostać powołana przez Dyrektora Komisja socjalna. 
2. Do zadań Komisji socjalnej należy rozpatrywanie wniosków i ewentualnie wezwanie wnioskującego 
do przedstawienia dodatkowych dokumentów. 
3. Kwoty dofinansowania do różnych form wypoczynku i  innych świadczeń  w zależności od dochodu 
na członka rodziny określa tabela stanowiąca załącznik do Regulaminu. Tabela może być uaktualniana 
w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Zespole. 
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy. 
5. Regulamin jest dostępny  na stronie internetowej Zespołu. 

 
§ 8 

Regulamin uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi. 
 

§ 9 
Regulamin wchodzi w życie z dniem  podpisania. 
 
 
........................                                                                       ................... ........................................... 
dyrektor szkoły                                   uprawnieni  przedstawiciele  zakładowych organizacji związkowych 
 
Załączniki: 
1. Tabela wysokości świadczeń finansowanych z Funduszu.                                                                                                                       

2. Wzór wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych. 

 



 


