WYCIĄG Z REGULAMINU
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. JÓZEFA WARSZEWICZA w PRÓSZKOWIE

REGULAMIN

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
(tekst jednolity)

I. ZASADY OGÓLNE
§

1.

1.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej
"Regulaminem", opracowany został na podstawie przepisów wymienionych niżej aktów
prawnych:
 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z póź. zm.),
 ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.),
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie
sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349 z póź. zm).

7. W celu usprawnienia procesu uzgadniania stanowiska przy podejmowaniu decyzji
o przyznawaniu świadczeń i pomocy z Funduszu, powołuje się stałą Komisję Socjalną,
w skład której wchodzą przedstawiciele pracodawcy, nauczycieli, pracowników
administracji i obsługi w równych proporcjach. Komisja Socjalna wybiera ze swojego
składu Przewodniczącego Komisji Socjalnej.
9. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się
od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania
z Funduszu.
10. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje
pracownikowi lub emerytowi, pobierającemu świadczenie kompensacyjne, renciście
podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu.
Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego.

§3

1. Wnioski w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej należy składać
w określonym nieprzekraczalnym terminie u przewodniczącego ZFŚS
lub w księgowości szkoły, na obowiązujących u pracodawcy drukach, przewidzianych
w regulaminie.
a). Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym
z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć,
w nieprzekraczalnym terminie: emeryci do końca marca każdego roku, pracownicy
do końca kwietnia w Komisji Socjalnej informację o sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
b). Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust. 1, lub złożyła ją po
terminie, nie będzie mogła korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych
z Funduszu.
c). Do końca marca danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną
informację z roku poprzedniego, chyba że uprawniony złoży wcześniej nową
informację.
d). Osoby zatrudnione w trakcie roku, tj. po 30 kwietnia, składają taką informację,
po złożeniu pierwszego wniosku stanowiącego zał. Nr 2.1. do Regulaminu.
e).Komisja Socjalna rozpatrująca wnioski, o przyznanie ulgowego świadczenia
finansowanego z Funduszu, w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności
danych przedstawionych w informacji lub we wniosku (zał. Nr 2 i 2.1. do
Regulaminu), może żądać, od składającego taką informację lub wniosek,
dokumentów potwierdzających te dane (np. zaświadczenie o dochodach pracownika
z innego zakładu, dochodach współmałżonka, dziecka lub innego uprawnionego
do korzystania z funduszu członka rodziny, rozliczenia podatkowego; zaświadczenie
o uczęszczaniu dziecka do szkoły; decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości
pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub o przyznaniu statusu bezrobotnego bez
prawa do zasiłku; decyzja o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku - świadczenia
przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną itp.).

2. Druki, o których mowa w ust. l, dostępne są u przewodniczącego ZFŚS,
w księgowości szkoły, na stronie internetowej - www.pomologia.edu.pl – zakładka
ZFŚS
Część III
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

§5
1. Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać:

 pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz ich rodziny
na podstawie mianowania, umowy o pracę,
 pracownicy przebywający na urlopach zdrowotnych, wychowawczych
i macierzyńskich oraz członkowie ich rodzin,
 emeryci i renciści – byli pracownicy
 pobierający świadczenie kompensacyjne
§6
Świadczenia z funduszu udzielane są osobom spełniającym następujące kryteria
wg kolejności:
1)
2)
3)
4)

uzyskującym niskie dochody,
posiadającym rodziny wielodzietne,
samotnie wychowującym dzieci,
mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia,
a także wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone,
5) niepełnosprawnym

Część IV
PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
§7

Środki ZFŚS przeznacza się na finansowanie:
1. Wypoczynku
2. Działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej
3. Pomocy rzeczowej i pieniężnej w formie zapomóg dla osób uprawnionych

Część V
ZASADY I TRYB UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA FINANSOWANE
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

3. Jednorazowe zapomogi dla pracowników dotkniętych śmiercią najbliższych osób
z rodziny ( dzieci, mąż, matka, ojciec).
4. Jednorazowe zapomogi dla pracowników z tytułu urodzenia dziecka.

5. Warunkiem uzyskania pomocy, wymienionej w pkt. 2, 3, 4 jest przedstawienie przez
osobę ubiegającą się o taką pomoc, wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tę
sytuację, tj.:

a) w przypadku długotrwałej choroby - zaświadczenie lekarza o długotrwałej
(przewlekłej) chorobie,
a) w przypadku śmierci członka rodziny - kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu
uprawnionego do korzystania z funduszu członka rodziny,
b) w przypadku urodzenia dziecka kserokopia odpisu aktu urodzenia,
c) w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek) odpowiednie dokumenty (zaświadczenie odpowiedniego organy oświadczenie
ewentualnego świadka, kopia protokołu itp.)

§9

2. Podstawę do ustalenia ulgowych świadczeń z Funduszu stanowi dochód przypadający
na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu pracownika (faktyczna
wysokośćwszystkich dochodów uzyskiwanych przez osoby wspólnie zamieszkujące z
pracownikiem i prowadzące z nim gospodarstwo domowe). Pracownik ubiegający się
o pełnopłatne świadczenie zakupione ze środków Funduszu ma obowiązek
wykazywania dochodu poprzez złożenie zaświadczeń o dochodach swojego
współmałżonka i pełnoletniego (uzyskującego dochód) członka rodziny, (wniosek
stanowiący załącznik do regulaminu nr 2). Za dochód w rodzinie służący do
obliczenia średniego dochodu, uważa się łączne dochody brutto wszystkich osób
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uprawnionego, z
uwzględnieniem:
- dochodów brutto uzyskiwanych z wynagrodzenia za pracę,
- zasiłków z ubezpieczenia społecznego otrzymywanych z tytułu choroby
- lub macierzyństwa,
- - zasiłków na utrzymanie rodziny osób odbywających służbę wojskową,
- zasiłku dla bezrobotnych,
- dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
- świadczeń przyznanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami z wyjątkiem dodatku
pielęgnacyjnego.
Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawniania dochodu. Oświadczenie
takie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem tej osoby do grupy osób o najwyższych
dochodach.
3. Podanie fałszywych danych w oświadczeniu (zaświadczeniu), o którym mowa w ust.
2, skutkuje pozbawieniem pracownika ulgowych świadczeń przewidzianych w
niniejszym regulaminie na okres 3 lat oraz może spowodować złożenie zawiadomienia
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów policji lub prokuratury.

4. Tabele dofinansowania wypoczynku organizowanego przez osoby uprawnione we
własnym zakresie, będą ustalane corocznie przez Komisję Socjalną. Stanowią one
zmienny załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
5. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby
uprawnione, które nie uzyskały wówczas, gdy się o nie ubiegały, nie mogą domagać się
jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu.
9. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna. Decyzje przyznające świadczenia
socjalne wydaje pracodawca.
10. Negatywnie zaopiniowane wnioski przez Komisję Socjalną, podania osób
ubiegających
się o dopłatę z Funduszu wymagają uzasadniania, a decyzja dyrektora szkoły
odmawiająca dopłaty jest ostateczna.
10. Komisja Socjalna działa w oparciu o wydany dla niej regulamin, uzgodniony ze
związkami zawodowymi.
11. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu na jej
żądanie.
§ 15

1. Pracownik, który nie wykaże w oświadczeniu wysokości dochodu w rodzinie nie może
korzystać z dopłat do świadczeń z tego Funduszu.
2. Pracownik, którego małżonek prowadzi działalność gospodarczą, pracuje poza granicami
kraju lub jego dochodów nie można jednoznacznie określić z dofinansowania może
skorzystać wg najniższych stawek przewidzianych dla poszczególnych form pomocy
z Funduszu Socjalnego.
3. Osoba, która podała we wniosku nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dowód
poniesionego wydatku, wykorzystała świadczenie na cele niezgodne z ich
przeznaczeniem, odstąpiła od świadczenia lub przekazała świadczenie osobie
nieuprawnionej, zostaje obciążona pełnymi kosztami, poniesionymi przez Pracodawcę
w związku z zakupem tego świadczenia.
§ 16

1. Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

 załącznik nr 1 – preliminarz - plan dochodów i wydatków ZFŚS na poszczególne cele
i rodzaje działalności socjalnej na dany rok.
 załącznik nr 2 - informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby
zamierzającej skorzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS,
 załącznik nr 2.1. – wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS,
 załącznik nr 3 - tabele wysokości świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS
i dopłat do tych świadczeń,
 załącznik nr 4 – podanie o przyznanie zapomogi, udzielanej pomocy bezzwrotnej finansowej lub rzeczowej, w związku z trudną sytuacją rodzinną osobistą i materialną
(tzw. zapomogi zwykłe) oraz w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi,
klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią (tzw. zapomogi losowe),
 załącznik nr 5 – podanie o pożyczkę mieszkaniową,
 załącznik nr 5.1. – umowa pożyczki mieszkaniowej,
 załącznik nr 5.2. - tabela maksymalnych kwot pożyczek na poszczególne cele
mieszkaniowe,
 załącznik nr 6 – poręczenie pożyczki na cele mieszkaniowe,
 załącznik nr 7 – wniosek o świadczenie z tytułu urodzenia dziecka/zgonu,
 załącznik nr 8 - regulamin Komisji Socjalnej.
2. Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca o Zakładowym Funduszu Świadczeń
Socjalnych i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 19991 r. o związkach zawodowych,
Regulamin został uzgodniony z zakładową organizacją związkową działającą
u Pracodawcy.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2011 roku.

4. Równocześnie z tym dniem traci moc regulamin dotychczas obowiązujący
w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.

