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Regulamin Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żeliszowie 
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ROZDZIAŁ I 
 

Postanowienia ogólne 
   

§ 1. 
 
Podstawa prawna: 
1.  Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  (Dz. U. z      
     1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), 
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z     
    późn. zm.) 

 
§ 2. 

 
   W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żeliszowie, określanym dalej jako „Zespół”,      
   tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem. 
 

§ 3. 
 

1. Fundusz tworzy się w sposób i wysokościach określonych odpowiednimi przepisami: 
1) dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku 
kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć 
(po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej 
przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 
110% kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, 

2) 5 % pobieranych rent i emerytur – dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami, 
3) 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku 

poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli  przeciętne wynagrodzenie 
z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby 
pracowników niebędących nauczycielami, 

4) 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt 3,  
          na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną przez Zespół Szkolno –  
          Przedszkolny w Żeliszowie. 

 
2. Odpisy o których mowa w ust. 1 tworzą w szkole jeden fundusz. 

 
3. Środki Funduszu mogą być zwiększane o: 

1) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 
2) ewentualne darowizny oraz zapisy od osób fizycznych i prawnych, 
3) odsetki od środków funduszu, 
4) środki niewykorzystane w poprzednim roku kalendarzowym. 

 
      4. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy są przyznawane w postaci pieniężnej  
         lub rzeczowej. 
 
5. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

 
6. Środki niewykorzystane do końca III kwartału danego roku na poszczególne cele 

wymienione w § 12., mogą być w IV kwartale dowolnie przesuwane. 



7. Funduszem administruje Dyrektor  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Żeliszowie, 
zwany dalej Pracodawcą. 

 
§ 4. 

 
Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy 
Funduszu, uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi ( o ile działają na terenie 
Zespołu) lub przedstawicielami załogi , który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 
§ 5. 

 
1. Środki, o których mowa w § 3 ust. 1 przekazywane są na rachunek bankowy wymieniony w 

§ 3. ust. 5, w następujących terminach: 
1) 75 % odpisu – do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego, 
2) 25 % odpisu – do dnia 30 września danego roku kalendarzowego. 

 
§ 6. 

 
1. Maksymalną wysokość świadczeń wypłacanych z Funduszu określa tabela dopłat, stanowiąca 
załącznik nr 3 do Regulaminu. 
 
2.Tabela, o której  mowa w ust. 1 podlega aktualizacji stosownie do możliwości finansowych 
Funduszu oraz zmian minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego   w danym roku 
kalendarzowym. 
3. Tabela dopłat, o której mowa  w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku dofinansowania 
celów określonych w § 12 ust.1 pkt 6,7 i 8 Regulaminu oraz w przypadku przyznawania 
zapomogi losowej. 
4. Świadczenia i cele , o których mowa w § 12 ust.1 pkt 6,7 i 8 Regulaminu, realizowane w 
oparciu o regułę powszechnej dostępności, na równych zasadach dla wszystkich uprawnionych,  
mogą być przyznawane z pominięciem kryterium dochodowego. 
  
              § 7. 
 
1. Świadczenia socjalne są formą pomocy przyznawaną osobom uprawnionym na ich wniosek 
 i nie mają charakteru roszczeniowego.  
 
2. Decyzje dotyczące sposobu podziału środków Funduszu oraz przyznawania świadczeń 
socjalnych poszczególnym osobom uprawnionym, podejmuje Dyrektor  Zespołu, po uzyskaniu 
opinii  Komisji Socjalnej (o ile komisja została powołana), z zastrzeżeniem ust. 5. 
 
3. Negatywnie zaopiniowane wnioski osób uprawnionych ubiegających się o pomoc z Funduszu 
nie wymagają uzasadnienia, a decyzja Pracodawcy jest ostateczna. 
 
4. Decyzja o przyznaniu oraz wysokości przyznanych świadczeń ulgowych uzależniona jest od 
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej oraz możliwości finansowych 
Funduszu. 
 
5. Decyzje dotyczące ewentualnego przyznawania zapomóg losowych   Dyrektorowi Zespołu, 
podejmuje Wójt Gminy Bolesławiec, po uzyskaniu opinii  Komisji  Socjalnej. 

 
§ 8. 



 
Dla każdego uprawnionego prowadzi się kartę ewidencyjną korzystania z Funduszu. 
 

§ 9. 
 

Świadczenia wypłacane z Funduszu podlegają opodatkowaniu według odrębnych przepisów. 
 

 
 
 

ROZDZIAŁ II 
 

Komisja Socjalna 
 

§10. 
 

1. Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją, powołuje  Dyrektor  Zespołu. 
 

2. W  skład Komisji wchodzą : 
 
1) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych (o ile działają na 

terenie zakładu), 
2) jeden przedstawiciel  pracowników niepedagogicznych, 
3) dwóch przedstawiciel nauczycieli (w przypadku, gdy na terenie szkoły nie działa żadna 

organizacja związkowa), 
4) jeden przedstawiciel nauczycieli (w przypadku, gdy na terenie szkoły działa co najmniej 

jedna organizacja związkowa). 
 

3. Wśród przedstawicieli, o których mowa w ust. 2  mogą być byli pracownicy – emeryci lub 
renciści. 

 

4.  Kadencja komisji trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego. 
 

5. W trakcie trwania kadencji członkowie mogą zrezygnować z pracy w Komisji lub zostać 
odwołani przez Dyrektora szkoły  

 

6. Członkowie Komisji socjalnej wybierają spośród siebie przewodniczącego. 
 

7. Komisja  posiada kompetencje doradcze i opiniujące. 
 

8. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 
 

9. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez jej przewodniczącego z urzędu lub na wniosek 
      Dyrektora Zespołu w miarę potrzeb. 
 
 

 
§11. 

 
1. Do zadań Komisji należy: 

1) opiniowanie wniosków o udzielanie świadczeń socjalnych, 



2) uzgadnianie z Dyrektorem Zespołu rocznego planu rzeczowo – finansowego 
Funduszu 

            3) bieżąca analiza poniesionych wydatków,  
            4)  wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale środków Funduszu (ostatni 
                 kwartał roku kalendarzowego). 
 

2. Szczegółowy tryb powoływania, kompetencje, zakres i sposób działania Komisji 
Socjalnej określa odrębny regulamin.  

 
 
 

ROZDZIAŁ III 
 
 

Przeznaczenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 

 
§ 12. 

 
1. Środki Funduszu przeznaczane są na następujące świadczenia i inne cele: 

1) świadczenia urlopowe dla nauczycieli w wysokości, którą określają odrębne przepisy, 
2) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe, 
3) wczasy turystyczne, profilaktyczne, sanatoria i inne formy wypoczynku krajowego i 

zagranicznego, zakupione indywidualnie prze osobę uprawnioną, posiadającą 
rachunek lub inny dowód potwierdzający wysokość poniesionych kosztów i czas 
trwania wypoczynku, 

4) wypoczynek dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, zimowiska, wczasy zdrowotne, 
opłacone indywidualnie przez osoby uprawnione, mogące udokumentować ów 
wypoczynek, 

5) wypoczynek organizowany przez osobę uprawnioną we własnym zakresie,  
6) działalność kulturalno-oświatową, organizowaną w postaci imprez artystycznych, 

kulturalnych i rozrywkowych oraz zakup biletów wstępu na te imprezy, 
7) działalność sportowo-rekreacyjną, organizowaną w postaci różnych form rekreacji 

ruchowej, sportu i turystyki (w tym wycieczki krajowe i zagraniczne), 
8) imprezy integracyjne przeznaczone dla wszystkich pracowników szkoły, oraz byłych 

pracowników- emerytów i rencistów, 
9) paczki mikołajowe dla dzieci w wieku  od 1 roku do  lat 14, 
10) pomoc rzeczową i  finansową, 
11) inną działalność socjalną zgodną z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych. 
 
 
2. Środki przeznaczone na cele mieszkaniowe przyznawane są zgodnie z odrębnym 
regulaminem. 

 
 

 
 
 
 



 
 
ROZDZIAŁ IV 

  
 

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych 
 

§ 13. 
 
1. Uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są: 

1) pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę oraz 
członkowie ich rodzin, 

2) emeryci i renciści – byli pracownicy i członkowie ich  rodzin. 
 

2. Członkami rodziny w rozumieniu ust.1 są: 
1)  małżonek pracownika,  
2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu  pracownika dzieci : 
a) własne, 
b) współmałżonka, 
c) przysposobione, 
d)  przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej 

       w wieku do 18 lat, a jeżeli pobierają naukę, to do jej ukończenia,  jednak  nie dłużej niż  
       do ukończenia 25 roku życia, bez względu na rodzaj pobieranej nauki ( pod warunkiem,   
       że nie uzyskują dochodów własnych), natomiast jeżeli posiadają orzeczenie o znacznym  
       stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku. 

3) rodzice będący na utrzymaniu wnioskodawcy i prowadzący z nim wspólne gospodarstwo 
domowe. 

 
3. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są również członkowie rodzin po   

        zmarłych pracownikach, jeżeli uzyskali rentę rodzinną po zmarłym. 
 
 

 
ROZDZIAŁ V 

 
Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych 

 
§ 14. 

 
1. Zainteresowani uzyskaniem pomocy z Funduszu winni złożyć stosowne pisemne wnioski,   
    według wzoru zawartego w załączniku nr 2 do Regulaminu. 
 
2. Do każdego wniosku wnioskodawca jest obowiązany dołączyć oświadczenie o dochodach z  
    tytułu zatrudnienia ( wg Wariantu 1. lub Wariantu 2.), działalności rolniczej, gospodarczej,   
    umów zlecenia lub o dzieło,  alimentów, stypendiów, emerytur, rent, zasiłków dla   
    bezrobotnych, itp. 
 
3. Naukę dzieci i młodzieży do 25 roku życia należy udokumentować odpowiednimi  
    zaświadczeniami lub aktualną kopią legitymacji szkolnej bądź studenckiej. 
 



4. Brak udokumentowania sytuacji socjalnej w regulaminowy sposób, powoduje kwalifikację     
   dochodów przypadających na jednego członka rodziny, w grupie osób o najwyższych   
   dochodach. 
 
5. W razie wątpliwości odnośnie do wiarygodności przedstawionych dokumentów i stanu  
   faktycznego, Pracodawca może żądać złożenia rocznego zeznania podatkowego, składanego   
   corocznie do Urzędu Skarbowego lub przeprowadzić wywiad środowiskowy. 
 
6. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu  
    uprawniającego do świadczenia z Funduszu, przedłożyła sfałszowany dokument lub nie spłaca   
   zaciągniętych zobowiązań, traci prawo do korzystania z Funduszu przez kolejne 2 lata. 

 
 

§15. 
 
1. Podstawę do ustalenia świadczeń z Funduszu stanowi średni miesięczny dochód brutto  
    przypadający na osobę w gospodarstwie domowym, uzyskany w ciągu trzech miesięcy,  
   poprzedzających miesiąc, w którym osoba uprawniona ubiega się o pomoc socjalną. 
 
2. Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej, ubiegającej   
    się o świadczenie z Funduszu, są łączne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem   
    dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pochodzące ze wszystkich źródeł krajowych i  
    zagranicznych, uzyskiwane przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, utrzymujące się we  
    wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą i wspólnie zamieszkujące z  
    wnioskodawcą. 
 
3. Dochodem na osobę w gospodarstwie domowym jest kwota wynikająca z podzielenia dochodu  
    gospodarstwa domowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, przez liczbę osób pozostających w tym  
    gospodarstwie. 
 
 

§ 16. 
 

1. Zapomogi losowe przyznawane są na podstawie wniosków  z załączoną kopią dokumentacji  o   
    wypadku losowym, a w szczególności o leczeniu szpitalnym, stracie majątkowej itp. 
 
2.  Wnioski, o których mowa ust.1 należy składać w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od       
    zdarzenia losowego. 
 
3. Wnioski o dopłatę do różnych form wypoczynku należy składać do  31 maja. 

 
4.   Wnioski o udzielenie pomocy rzeczowej lub finansowej  mogą być składane na bieżąco, z   
     zastrzeżeniem ust.5. 
 
5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 składa się nie później niż do 30 listopada,  a złożone po  

tym terminie mogą być rozpatrzone odmownie w danym roku kalendarzowym.  
 

6. W przypadku ubiegania się o  dofinansowanie działalności kulturalno-   
           oświatowej oraz udziału w imprezach rekreacyjno- sportowych, wnioski składa   
           się na bieżąco. 
 



      7.  W przypadku pozostałej ustawowej działalności socjalnej wnioski należy   
           składać do 2 tygodni od opublikowania ogłoszenia o organizowaniu danego   
           przedsięwzięcia. 
 

      8.  Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja. 
 
 

 
 
 

§17. 
 
1. Przy ustalaniu dopłat do różnych form wypoczynku  stosuje się tabelę zawartą w 

załączniku nr  3 do Regulaminu. 
 

2. W ciągu roku kalendarzowego osoba uprawniona może ubiegać się o dofinansowanie 
tylko   jednej formy wypoczynku, wymienionej w § 12 ust 1 pkt  3 i 5. 
 
 

3. Osoba uprawniona do korzystania z Funduszu może uzyskać maksymalnie 1 raz w roku     
            dopłatę  do wypoczynku dziecka, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 4. 
 
 

§ 18. 
 

Regulamin podlega udostępnieniu w sekretariacie Zespołu niezwłocznie po jego  podpisaniu 
i zatwierdzeniu. 

 
§ 19. 

 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 

 
 

§20. 
 

Regulamin Funduszu oraz jego wszelkie zmiany wymagają uzgodnień z organizacjami 
związkowymi działającymi na terenie  (o ile działają)  lub  przedstawicielem załogi. 

 
§ 21. 

 
Regulamin wchodzi w życie  z dniem 1 lipca 2017 r. 

 
§ 22. 

 
Traci moc Regulamin ZFŚS z dnia 9 czerwca  2014 r. 

 
 
    Związki zawodowe/Przedstawiciel załogi:                                            Dyrektor  Zespołu
                   
 



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszowie 

 
 
 

 
PLAN RZECZOWO – FINANSOWY ZF ŚS NA …….. ROK 

 
 
WPŁYWY 
 

Lp.  Wpływy z tytułu 
 

Kwota 

1. Bilans otwarcia  

2. Odpis podstawowy  

3. Odsetki bankowe  

4. Odsetki od pożyczek mieszkaniowych  

Ogółem:  
 

 
WYDATKI 

 

Lp.  Przeznaczenie funduszu 
 

Kwota 

1. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 
 

 

2. Pożyczki na cele mieszkaniowe 
 

 

3. Świadczenia na rzecz różnych form 
wypoczynku 

 

4. Świadczenia na rzecz działalności 
kulturalno-oświatowej i sportowo-
rekreacyjnej (w tym turystycznej) 

 

5. Imprezy integracyjne organizowane 
przez szkołę 

 

6. Paczki mikołajowe dla dzieci w wieku 
od 1 roku do 14 lat 

 

7. Pomoc materialna - rzeczowa lub 
finansowa 

 

8. Rezerwa 
 

 

Ogółem: 
 

 

 
 
 
 

W imieniu załogi: 
 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Żeliszowie 
 

…………………………………………………………………. 
                      (Imię i nazwisko wnioskodawcy)               

……………………………..…….. 
                                      (adres)                                                                                     

 
 

 
WNIOSEK 

o przyznanie świadczenia socjalnego 
  
 

1. Proszę o udzielenie świadczenia socjalnego  
    dla    / mnie   * /    członka mojej rodziny *     /  dla mnie i członka mojej rodziny */   w 
formie *: 

1)  pomocy rzeczowej lub finansowej, 
2)  dopłaty do zorganizowanych wczasów turystycznych, profilaktycznych, leczenia sanatoryjnego i innych 

formy wypoczynku krajowego i zagranicznego,* 
3)  dopłaty do zorganizowanego wypoczynku letniego lub zimowego dzieci i młodzieży, 
4)  dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie,  
5)  dopłaty do udziału w imprezie kulturalno-oświatowej,  
6)  dopłaty do  udziału w imprezie turystyczno- krajoznawczej lub  sportowo-rekreacyjnej,  
7)  dopłaty do  udziału w imprezie integracyjnej, 
8)  zakupu paczki mikołajowej dla dzieci w wieku od 1 roku do 14 lat, 
9)  dofinansowania innej działalności socjalnej, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych.  
 

*  właściwe zaznaczyć 

 
 
2. Dane  osoby, dla  której będzie przeznaczone świadczenie  
( należy wypełnić, gdy  wnioskodawca ubiega się o świadczenie  przeznaczone dla uprawnionego członka rodziny ): 
 
 
Lp. Nazwisko i imię osoby 

uprawnionej 
Data  
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Miejsce pracy lub nauki Informacja o 
dochodach 
(wpisać TAK- 
jeśli osiąga 
dochody, NIE- 
gdy ich nie 
osiąga) 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 
 



 
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Wariant 1. 
 Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc,                                  

w którym składany jest wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego łączne dochody wszystkich członków mojej 

rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe  wyniosły 

………..…………..…zł (brutto), co w przeliczeniu na jedną osobę  na miesiąc wynosi 

………………………….…………….…zł brutto. 

Informacje uzupełniające/ załączniki 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności 

regulaminowej i karnej wynikającej z art. 233 § 1 K.K.                       ……………………………  

             (data i podpis wnioskodawcy) 
 

LUB 
 

Wariant 2. 
 
Proszę o zakwalifikowanie mnie do osób osiągających dochody powyżej 150 % minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w danym roku kalendarzowym  bez konieczności określania wysokości dochodu przypadającego na członka 
rodziny. 
                                                                                                 ……………………………  

                                        (data i podpis wnioskodawcy) 
 
              
*************************************************** *************************************************** *************** 

Opinia Komisji Socjalnej: 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………..., dnia …………………………….                              Komisja Socjalna 

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

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

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

 
Decyzja Dyrektora  Zespołu: 
Przyznaję świadczenie socjalne w wysokości ………………………………… zł. 
( słownie złotych)………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..)*. 
Nie przyznaję świadczenia socjalnego*. 
……………………., dnia ……………………….                             ……………………………… 
                                                                                                                (podpis i pieczątka dyrektora szkoły)  
* niepotrzebne skreślić 

 
 



 
Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żeliszowie 

 

 

 

 

Tabela dopłat do różnych form świadczeń socjalnych 

 

 

Lp.  Średni dochód na jednego członka 
rodziny wg oświadczenia pracownika 

Maksymalna wysokość dopłaty 

1. do 100 % minimalnego wynagrodzenia 
za pracę w danym roku kalendarzowym 

 

do 99 % kwoty bazowej 

2. w przedziale powyżej 100 % do 150 % 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 

w danym roku kalendarzowym 

do 85 % kwoty bazowej 

3. powyżej 150 % minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w danym roku 

kalendarzowym 

do 75 % kwoty bazowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                                            
                                                                                                             


