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REGULAMIN 

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1.  

 

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych, zwany dalej 

Regulaminem określa: 

     1)  zasady naliczania, podział i warunki przyznawania świadczeń z funduszu      

      socjalnego, 

     2)  osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń, pomocy socjalnej oraz       

      cele, na które przeznacza się środki funduszu. 

 

§ 2. 

 

1. Uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: 

1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, na podstawie 

mianowania, 

2) emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę z zakładem pracy w związku 

z przejściem na emeryturę lub rentę oraz osoby, które przeszły na 

świadczenia przedemerytalne i kompensacyjne, 

3) członkowie rodzin osób wymienionych  w pkt.1 i 2, 

4) emeryci, renciści oraz nauczyciele pobierający nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne likwidowanych szkół – osoby te są 

uprawnione w innej szkole, wskazanej przez organ – na zasadach 

i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej 

szkole.  

2. Członkami rodzin, o których mowa w pkt. 3 są: 

1) współmałżonkowie, 

2) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie 

w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, do lat 18 lub 

ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. 
 

 
 

II. POSTANOWIENIA  SZCZEGÓŁOWE 

 

§ 3. 
 

1. Środki Funduszu przeznaczone są na: 

1) świadczenia urlopowe nauczycieli; 

       2)  pomoc rzeczową i finansową, w szczególności: 



2 

 

a) dopłaty do wypoczynku dla pracowników i ich rodzin  w formie wczasów 

krajowych, zagranicznych, leczniczych lub organizowanych przez 

pracowników we własnym zakresie,  

b) dopłaty do zorganizowanego  wypoczynku krajowego i zagranicznego  dzieci 

i młodzieży – w formie wycieczek, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii 

zdrowotnych, 

c) pomocy finansowej lub rzeczowej przyznawanej pracownikom – w miarę 

posiadanych środków,  

d) dofinansowanie do zorganizowanych wyjazdów krajowych i zagranicznych, 

organizowanych lub współorganizowanych przez szkołę (np. wycieczek) – 

jeden raz w roku, 

e) zapomogi losowe przyznawane w przypadku: klęsk żywiołowych, nagłej 

choroby, wypadku z zagrożeniem życia, pogorszenia się sytuacji materialnej 

wnioskodawcy z powodu śmierci współmałżonka tworzącego wspólne 

gospodarstwo domowe – w miarę posiadanych środków, 

f) zapomogi zdrowotne przyznawane w przypadku przewlekłej choroby – 

w miarę posiadanych środków, 

g) spotkania i wyjazdy  integracyjne pracowników szkoły  – w miarę 

posiadanych środków, 

2) działalność kulturalno – oświatową i rekreacyjno – sportową ( np. zakup biletów 

na imprezy artystyczne, kulturalne, sportowe i rozrywkowe) – w miarę 

posiadanych środków, 

3) pomoc na cele mieszkaniowe w ramach Międzyzakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych Pracowników Oświaty Gminy Sułkowice – 35 % odpisu 

podstawowego pomniejszonego o wysokość świadczeń urlopowych dla 

nauczycieli.   
 

 

§ 4.  

 
1. Przyznawanie świadczeń z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej 

i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 

2. Dochód osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo 

domowe oblicza się na podstawie oświadczenia o dochodzie za rok poprzedni 

w kraju i zagranicą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika przedłożenia dokumentów 

potwierdzających prawdziwość podanych w oświadczeniu informacji (art. 22
1
 § 3 

kp). 

3. Niezłożenie oświadczenia  o dochodach, będzie skutkować przyznaniem 

świadczenia w najniższej wysokości.   

4. Podstawą przyznania świadczeń z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej 

zgodny z  wzorem określonym w załączniku Nr 2 do Regulaminu. 

5. Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej należy kierować do Dyrektora i składać 

w sekretariacie szkoły. Dyrektor kieruje wniosek do Burmistrza. 

6. Z podziału Funduszu wyłącza się środki przeznaczone na świadczenia urlopowe 

dla nauczycieli zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela. 
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7. Pozostałą część Funduszu przeznacza się na działalność socjalną (65%) 

i mieszkaniową (35%). 

8. Działalność mieszkaniowa jest prowadzona wspólnie dla placówek objętych 

umową na podstawie odrębnego Regulaminu udzielania pomocy na cele 

mieszkaniowe w ramach Międzyzakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Pracowników Oświaty Gminy Sułkowice. 

8.  Świadczenia z Funduszu rozliczane są zgodnie z rocznym preliminarzem, 

ustalonym do 31 marca każdego roku. Wzór preliminarza stanowi załącznik Nr 3 

do niniejszego Regulaminu. 

9. Co do zasady wysokość dofinansowania określa tabela stanowiąca załącznik Nr 4 

do Regulaminu i jest ustalona corocznie w preliminarzu na dany rok. 

 

 

§ 5. 

 

1. O dofinansowanie wypoczynku ze środków Funduszu mogą ubiegać się 

uprawnione osoby. 

2. Podstawą przyznania świadczeń z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej 

zgodny z  wzorem określonym w załączniku Nr 2a do Regulaminu. 

3. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od liczby zgłoszonych wniosków, 

możliwości finansowych Funduszu i podania wymaganych przez Dyrektora 

informacji. 

4. Dofinansowanie wypoczynku dla pracowników i ich rodzin jest wypłacane po 

potwierdzeniu faktu przebywania na urlopie wypoczynkowym w wymiarze co 

najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (w tym 10 dni roboczych). 

 

 

§ 6.  

 

1. O dofinansowanie wypoczynku dla dzieci ze środków Funduszu mogą ubiegać się 

wszystkie osoby uprawnione do korzystania z Funduszu. 

2. Osoba uprawniona może ubiegać się 1 raz w roku kalendarzowym 

o dofinansowanie wypoczynku dla każdego swojego dziecka w wieku od 3 do 18 

lat (lub do ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej). 

3. W przypadku, gdy u tego samego pracodawcy pracuje oboje rodziców dziecka, 

prawo do świadczenia przysługuje tylko jednemu z nich.  

4. Przyznawanie dopłat do wypoczynku dzieci uzależnione jest od możliwości 

finansowych Funduszu. 

 

§ 7. 

 

1. Zapomogę ze środków Funduszu może otrzymać osoba uprawniona do 

korzystania z Funduszu. 

2. Podstawę do przyznania zapomogi losowej stanowi wniosek osoby uprawnionej 

zawierający uzasadnienie wyjątkowej sytuacji losowej oraz dokumenty 

potwierdzające zdarzenie losowe (pożar, kradzież, zalanie, klęska żywiołowa 

itp.). 
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3. Podstawę do przyznania zapomogi zdrowotnej ze środków Funduszu stanowi 

wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o ciężkiej lub przewlekłej chorobie 

lub o konieczności stosowania kosztownej terapii lub rehabilitacji oraz 

rachunkami dokumentującymi poniesione z tego tytułu koszty. 

4. Wysokość zapomóg Dyrektor ustala każdorazowo indywidualnie w ramach 

środków planowanych na ten cel. 

5. O zapomogę może wystąpić osoba zainteresowana, przedstawiciel związku 

zawodowego, inny pracownik lub członek rodziny. 

 

 

 

III. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

§ 8. 

 
1. O sposobie wykorzystania dodatkowych bądź niewykorzystanych środków 

decyduje każdorazowo Dyrektor. 

2. Niekorzystanie ze świadczeń Funduszu nie upoważnia osoby uprawnionej do 

żądania wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu. 

3. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy 

i uprawniony nie może dochodzić  z tego tytułu żadnych roszczeń, chyba że 

naruszone zostaną w sposób rażący przepisy niniejszego Regulaminu. 

4. Kwoty świadczeń, o których mowa w Regulaminie, dolicza się do dochodu osoby 

korzystającej ze świadczenia i podlegają one opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami w tym 

zakresie. 

 

 

§ 9. 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej.  

2. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej uprawnionej do korzystania ze 

środków Funduszu osobie na jej żądanie. 

 

§ 10. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Oświadczenie o dochodach. 

2. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego. 
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3. Preliminarz ZFŚS. 

4. Tabela dopłat z ZFŚS. 

 

 

 

W uzgodnieniu: 

 

……………………………………..                                      

(pieczęć i podpis Przedstawiciela ZNP)     

                                                                                                                        

………………………, dnia………….2015 r.                                         

 

 

 

……………………………………………….                                       …………………………………………….           

(pieczęć i podpis Przedstawiciela NSZZ „Solidarność”                             ( pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)  

 

 

………………………, dnia………….2015 r.                                   …………………......, dnia …………..2015 r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS 

.......................................................................... 

                           (imię i nazwisko) 

......................................................................... 

                   (adres zamieszkania) 

........................................................................... 

                         (zakład pracy) 

       

Oświadczenie  

Moja rodzina  składa się  wraz ze mną z ......................osób  pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym. 

Oświadczam, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku średni 

miesięczny dochód brutto na jednego członka mojej rodziny pozostającego we 

wspólnym gospodarstwie domowym wyniósł ....................................…………… 

(słownie:........................................................................................................... 

................................................................................................................................) 

(Przez średni miesięczny dochód brutto, przypadający na jednego członka rodziny - rozumie się wszystkie 

dochody osób zamieszkujących razem i utrzymujących się wspólnie, podlegające opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych, podzielone przez 12 miesięcy i liczbę tych osób.  

Za dochód uważa się wszelkie przychody (dochód brutto) z tytułu: zatrudnienia, działalności gospodarczej, 

umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami z wyjątkiem 

dodatku pielęgnacyjnego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, innych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla 

bezrobotnych, oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej oraz 

dochód z gospodarstwa rolnego uzyskanych w kraju i zagranicą.)  

Potwierdzam zgodność danych własnoręcznym podpisem i jestem świadom 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przewidzianych w art. 247 k.k., 

zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.  

 

................................................   ........................................................... 

                             (data)       (podpis) 
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Załącznik Nr 2 do regulaminu ZFŚS 

 

WNIOSEK  

o przyznanie świadczenia socjalnego 

 
 

Imię i nazwisko wnioskodawcy ..................................................................................... 

 

Miejsce pracy                             ……………………………………………………….   

   

Miejsce zamieszkania       ...................................................................................... 

 

 

Proszę o przyznanie świadczenia z funduszu socjalnego*: 

 

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci osób uprawnionych 

2. Pomoc finansowa 

3. Pomoc rzeczowa 

4. Zapomoga losowa 

5. Zapomoga zdrowotna 
 

Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego oświadczenia o średnich 

dochodach na członka mojej rodziny w ............. roku    nie zaszły*/zaszły 

następujące zmiany*...................................................................................  
*niepotrzebne skreślić 

 
........................................................ 

(data i podpis wnioskodawcy) 

Do wniosku dołączam: 

 

1. …………………………………………. 

 

2. …………………………………………. 
 

Decyzja o przyznaniu świadczenia: 

Przyznano świadczenie w kwocie: .............................................................. 

słownie:.................................................................................................................... 

 

 

 

Rudnik, ........................     ...................................... 

(data)                               (podpis dyrektora szkoły)   
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Załącznik Nr 2a do regulaminu ZFŚS 

 

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania wypoczynku 

Imię i nazwisko wnioskodawcy ..................................................................................... 

 

Miejsce pracy                             ……………………………………………………….   

   

Miejsce zamieszkania       ...................................................................................... 

 

 Proszę o przyznanie mi dofinansowania wypoczynku organizowanego w 

formie: wczasy rodzinne*, sanatorium*, we własnym zakresie* dla mnie oraz 

dla niżej wymienionych członków rodziny, pozostających na moim utrzymaniu: 

lp imię i nazwisko stopień pokrewieństwa uwagi 

  

 

 

 

 

 

  

 Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego oświadczenia o 

średnich dochodach na członka mojej rodziny w ............. roku nie zaszły*/zaszły 

następujące zmiany*................................................................................................  

*niepotrzebne skreślić 

............................................................. 

 (data i podpis wnioskodawcy) 

Decyzja o przyznaniu świadczenia: 

Przyznano dofinansowanie do wypoczynku w kwocie: ......................................... 

słownie:.................................................................................................................... 

 

Rudnik, ...........................     ...................................... 

( data)                               (podpis dyrektora szkoły)   
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu ZFŚS 

Preliminarz  
 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

/nazwa szkoły/ 

w roku kalendarzowym 2015 

 

1. Odpis podstawowy: 

1) Nauczyciele – ………… x liczba etatów 

2) Obsługa – ……………... x liczba etatów 

3) Emeryci i renciści nauczyciele – 5% pobieranej emerytury 

4) Emeryci i renciści obsługa – …….. x liczba osób 

Razem  

2. Saldo z roku ubiegłego – ………………………. 

Razem  

 

L.p. Wyszczególnienie %  Kwota (zł) 

1.  Planowany fundusz na rok kalendarzowy   

2.  Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 

(liczba etatów * kwota 1.093,93) 

  

3.  Część do podziału po odjęciu Ś.U.N. 100  

 a) część socjalna:    

- Dofinansowanie wypoczynku pracowników   

- Dofinansowanie wypoczynku dzieci osób 

uprawnionych 
 

 

- Pomoc finansowa i rzeczowa   

- Zapomogi losowe   

- Zapomogi zdrowotne   

- Spotkania integracyjne   

- Działalność kulturalno-oświatowa 

i rekreacyjno-sportowa 
  

b) odpis na ZFM – 35%  35  
 

 

 

         

 

……………………………. 

      Podpis pracodawcy 
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu ZFŚS 

 

 

Tabela dopłat z Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zespołu  Placówek Oświatowych w Rudniku 

 

Lp. Rodzaj 

świadczenia 

Dochód brutto w 

rodzinie w % 

minimalnego 

wynagrodzenia 

Maksymalna kwota 

dofinansowania z Funduszu 

w % kwoty bazowej 

1 

Dofinansowanie 

wypoczynku 

pracowników 

Gr. 1 – do 74% 

Gr. 2 – 75%-139% 

Gr. 3 – 140%-219% 

Gr. 4 – powyżej 220% 

Kwota bazowa -  

Gr. 1 – 100 % kwoty bazowej 

Gr. 2 – 90% kwoty bazowej 

Gr. 3 – 75% kwoty bazowej 

Gr. 4 – 60% kwoty bazowej 

 

2 

Dofinansowanie 

wypoczynku dzieci 

osób uprawnionych 

Gr. 1 – do 74% 

Gr. 2 – 75%-139% 

Gr. 3 – 140%-219% 

Gr. 4 – powyżej 220% 

Kwota bazowa -  

Gr. 1 – 100 % kwoty bazowej 

Gr. 2 – 90% kwoty bazowej 

Gr. 3 – 75% kwoty bazowej 

Gr. 4 – 60% kwoty bazowej 

 

3 
Pomoc finansowa 

i rzeczowa 

Gr. 1 – do 74% 

Gr. 2 – 75%-139% 

Gr. 3 – 140%-219% 

Gr. 4 – powyżej 220% 

Kwota bazowa -  

Gr. 1 – 100 % kwoty bazowej 

Gr. 2 – 90% kwoty bazowej 

Gr. 3 – 75% kwoty bazowej 

Gr. 4 – 60% kwoty bazowej 

 

4 
Zapomoga losowa 

i zdrowotna 
 Określana kwotowo 

5 

Spotkania 

integracyjne 

i działalność 

kulturalno-

oświatowa 

Gr. 1 – do 74% 

Gr. 2 – 75%-139% 

Gr. 3 – 140%-219% 

Gr. 4 – powyżej 220% 

Kwota bazowa -  

Gr. 1 – 100 % kwoty bazowej 

Gr. 2 – 90% kwoty bazowej 

Gr. 3 – 75% kwoty bazowej 

Gr. 4 – 60% kwoty bazowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


