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I. Podstawy prawne:

_ ustawa zdńa4mucat994r.o zakładow;rm funduszu świadczeń socjalnych (tj, Dz, U,

z 1996r. Nr 70 z 1996 r.,poz,335 zpóź, zm,),

_ ustawa z dnia:23 maja l99t r. o zwiapkachzawodowych (t j, Dz,IJ , zż00l r, Nr 79,

poz. 358 zpóż. zm.).

_ ustawa z dńa ż6 sĘcznia t98żr. Karta nauczyciela (tj. Dz.IJ. z 2003 r, Nr 118, poz,

1112 zpóźn. zm.).

- tozpofządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjal_nej z dnia 14 marca 1994r, w sprawie

sposobu.r.tut*iu p."."iętnej ii"ray zatrudnionych w celu naliczantaodpisu na zfśs

(bz. U. zt994 r. Ńr 43, poz, 168 zpóźm, zrn,),

II. Postanowienia ogólne

1. podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny planrzeczowo

_ finansowy, oń.stują"y podziŃ tych środków na.poszczęgólne cele, rodzaje i formy

działalności .ńuirr.j, 
"oiguni"o*an"j ptzei zaxłia pracy na rzecz uprawnionych

do korzystania z Funduszu,
2. plan rueczowo _ finansowy, regulamin zakładowego flurduszu świadczeń socjalnych

opracowuje i zńwietdza, po uzgodnieniu ze zuiązkamt zawodowymi pracodawca

(dyrektor szkoły) w terminie do 31 marca,

3. kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy, wtaz

ze zwiększerriumi frodlegiptzekazaniu na rac-hunek Funduszu w terminach: do 31 rnaja _

750ń, do 30 wrześniapozostńe25oń,
4. ś;"jń Funduszu gromadzone sąna odrębnym rachunku baŃowym,

5. środki Funduszu niewykorzystane w a*vo, roku kalendarzowym przechodzą na rok

następny.
6. za błędne decyzje dotyczące adrninistrowania Funduszem wszelką odpowiedzialność

ponosi pracodawca.

III. Przeznaczenie X'unduszu

środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są ptzęznaczone na dofinansowanie

kosźów rrczestnicfiva osób uprawnionych do kórzystania z Funduszu w różnYch rodzĄach

i formach działahoJci socjalnej organizowanej ptzezzakJadpracy, arulłaszczana:

_ krajowy i ,;i;;i;Ń ,o.!*iro**y przęz pracównika urlopowy wypoczynek

PraCOWniCZY, l l. !:,__1^-7_2^Ł-,.-,s_ krajowy izagraticzny zorgańzowany wypoczynek dzieci irńodzieży w formie wczasow,

kolonii, obozów, zimowisf i kolonii zdrowotnych, ,,zielonYch szkół", 
.

-Wypoczynekzorganizowanywewłasnymzakresie(wczasypodgruszą),
- bezzvnotne zapńogi udzielane w wypadkach losowych,

- zapomogi zwykłe,
- paczki mikołajl:owe,
- i"ypoc"ynek sobotnio-niedzielny,
- pożyczkimieszkaniowe,
- pomoc w ramach świadczeir rzeczowych,

Do korzyst ania zulgowych usług i świadczeń dofinansor,vanych z Funduszu uprawnione

.ą*rryrtt ie osoby,?iońr, pruń do korzystania z Furrdusz,unadŃ przepis zawaĘ

w art. 2 ust. s usiŃ oraz osoby, którym prawo dcl ulgowych usług i Śrł'iadozeń

socjalnych nadał pracodawca,

Iv.
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Sąto w szczególności: 
)ny, na podstawie umowy

- 
' 

pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określc
^o 

pru"ę w pełnym i niepełnym wlT niarze czasu p'u'y,_____,^ 
___l^_^^L ,.lo_ pracowllicy przeby*ują"y na urlopach wychowawczych urlopach dla poratowarua

zdrowia,
- emeryci i renciści - byli pracownicy zak<ła&l pracl,

-członkowierodzinpracownikóworazemerytówirencistów,
_ członko*i" ;"d;i" po ,^uły4 p*"o*oitach oraz emerytach i rencistach, byłych

pracownikach , jeZeIibyli na utrzymaniu osoby zmarłej,

2. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w regulaminie zalicza się:

- współmałżoŃów,
_ pozostają." ,u ui.rymani, i rvychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci

współmałżonka,dzieciprzysposobioneorazprzyjętenarruychoYuT.wramach
rodziny "^"€ićró-* 

*i.r." ło ht 18, a jezeli kształcą się w szkole _ do czasu

Ńończenia,,uut.i,''i"dłuŻejjednakńŻdoŃończenia26lat,
-dzieciniepełnosprawnewznacmlymstopniu_bezograniczeniawieku,
- dzieciuprawnione do renty rodzinnej,

v. zasady przvznawania świadczeń socialnych

1. przyznańe świadczeń oraz wysokość dopłaty z Funduszu azależnia się od sytuacji

ł"io*"j, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, . _ r]___l..__,, iocł rl
2. podstawą przyznańa pomocy ,o";jn"j finansowej z Fundusztl jest rvniosek osoby

uprawnion ei, ,łńralący jej- oswiaaczenie o docńodzie nętto (brutto minus składki

lb ezpieezeni a społeczni go o, urpodatek) na j edne go ęzłoŃa ro dziny,

Wniosek na krajowy zorgailzowarly przez pracownika urloPowY wYPoczYnek

pracowniczy, 
-ńi"ń 

zor-gańzowńy wypoczlnek clzieci i rrtodzieży w fbrmie

wczasów, kolonii, obozów, i kolonii'zdrówotn}ch, ,,zielonych szkół", wypoczynek

zorgańzowany; własnym zakresie (wczasy pod gruszą) należy zŁożyó w terminie: do

3.3ffiiffi rś'ff X'H*§.{,f lffii.^zuniemającharakterLlroszczeniowego,
co ozrlacza. że osoby uprawnione, które nie ył![a]y dopłat wówczas, gdy się o nie

ubiegaĘ rri. *og;łor.rugue się jakichkolwiek ekwiwalentów ztego tytułu,

4. Negatywni" """ii"i"*"ń,*i".1i 
osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę

z Funduszu "i. 
"r,ń;ają uzasadnienią a decyzjapracodawcy odmawiająca dopłaĘ jest

ostateczna' 
2,Ł-^^ ^---,-_^io oio ńfą^All,," rencistom oraz

5. pomoc rzeczowąi pienięzną przyznaje się pracołvnikom, emerytom t

innym o s obom ui.urio'io rr-y* bó r.ó'"vit ania z F unduszu, w przlp adku :

a) irrdywidual tychzdarzeń losowych, klęsk żyrviołowych, długotrwałej choroby

i śmierci,
b)szczegóInietrudnejsytuacjimaterialnej,rodzinnejlubżyciowej,
c) w przypadku okresowo wystŃącr9rrirual9ści materialnych, czy życiovłych osoby
' 

"p.uńonej, 
w zaleznościod potrzeb i możliwości Funduszu,

d) osób przebywających na lec3ćniu szpitalnym 1ub na wydłuzonym lęczeniu w domu,

gdy choroń ńu Ół*..i niż jeden miesiąc _w za|eżności od możliwości Funduszu,

e) zakup pu"rikmikołajkówy.r, dh dzieciinńodzieży do lat 14.

6. ńsady uózielania i r ozIićzania poży czekmieszkaniolwch :

a) póz5,crka.rd"i"lonu na cele mieszkaniowe moze obejmować:

- remont i modernizację mieszkania,

- remont i modernizację domu,

-adaptĄępomieszc,lnt.'ubudynkunacelemieszkaniowe,
- buclorł,ębrrdy,nkumieszkalnego,
- kupno budynku mieszkalnego lub mieszkania,
_ wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanYm budY,Ńu

mieszkaniowym,



b)

c)
d)

_ uzupełnienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni

mieszkaniowej,
- kaucje i opłat} wymagane ptzy lnyskaniu i zamiańę mieszkania,

podstawę i warunń prryrni^u poeyczki na cele mieszkaniowe stanowi umowa

st*o*ią"u zńącznik do niniej sze go re gulaminu,

okres spiaty poĘczhjna cele mieszkaniowe wynosi do 3 lat,

niespłacona pożyczkapodlega natychmiastowej spłacie:

w przypadku:

;##;;;niemożezmieńaó.warunków,pJutypo,y:""\:*T*""_:T,:xg:x;;;ffi;;;ń -ńii""u" możę Ę.Ń*":. j.lyl,:_ !::!:?:*::::::
legĘmujących się nisńm lochodem na osobę w rodzinie lub szczególnie trudnymi

warunkami życiowymi,
k) ;;;il;;";"ńÓ-;a. cele mieszkanio*" _,ł_":y_"1__y:*:,j :,:'::ilWJDv§vDv YvrrrvvJ ,." 

, _;--_ --,_r,,^-,, ^taż Lrr^t*, Cele
z§romadzonych ,ru rachunku Funduszu :,"" !]_:_Y 

ptzezraczonęJ na

Ńeszkaniowe w rocznym planie rzeczowo - finansowym,

VI. Postanowienia końcowe:

1. Traci moc regulamin obowią.zujący w zespole szkól ogólnoksźałcących i zawodowych

poĘcz|<tokreślapracodawca, . 1 _1_:^__^^ _^ll^^^ o^1an
f) w razie zaprzestinia spłaty pożyczhj ptzez pożyczkobiorcę podlega spłacaniu przez

PoręczYcieli, l l ! .,_^ -^:^ -^,l1^^^ -*1o^,g) boń"Aru niespłacon a ptzęz zmńego pożyczkobiorcę nie qod|eg1 spłacaniu ptzez

poręczycieli. pozostałój t*oty ,ułłtlinnii należy się dochodńć u spadkobiercy

,^łł"go,albo j ą umo rzy ó nao gólnie przyj ętyc}r zasadach,

h) pracodawca nie moze d-ochodzć 
"*roto-"aźielonej 

pomocy bezzwrotnej lub kwoty

umorzonej p";i;ń na cele mieszkaniowe od oióuy uprawnionej, która spełnia

wszystkie warunki określone w umowie, a następnie roru"tęńa stosunek pracy

zzalKJ;ńęm) , . t_:_l,___^^ż^

w Lubomie rzu z dnia 0 1,06.2008 roku,

Regularnin wchodzi *'ł.i" z dniem 01.09.2009 roku, na podstawie Uchwały nr

XLvIIlż45/09 Rajy rvrósr.iej Gminy Lubomierz z dnia 31 sierpnia 2009t, i zostaje

podany do wiadom;!.i;r;y.ń* orobo* uprawnionym do korzystania z Funduszu,

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie

powsŻechnie obowią.zuj ące z7sady i.przepisy prawa, 
_'Uzupełnieniem postanówień i częścią składową regulaminu są

- 
łl'zŃą"^ik Ńr 1 _ Wniosek o przyznanie ś**iadczenia socjalnego,

b) Załącznik Nr 2 _ ńysokofu óoqnorsowania zorganizowanego przez pracownika

urlopowegowypoczynkupracowniczegooraz..krajowegozorganizowanego
wypoczynh,ł dr;;;l;ńrdzieżry w formie ńzasów, kolonii, obozów, zimowisk

i iotońii zdrowotnych, ,,zielonych szkół",

c) ZŃączńkNr 3 - Wysokość swiydc.zeń rzeczowych,

d) ZŃącznik Nr 4 _ "Wysokość dopłat do luypoczynlal zorganizowanego we własnym

zalłesie (wczasy poń gruszQ i wypoczynku sobotnio_niedzielnego,

e) ZŃączńiNr 5 - WysóloSe poĘczekmieszkaniowych,

0 ZałącznikNr 6 _ (Jmoy,a, ,pror'i, pizyorlri zżakładowego Funduszu świadczeń
.$}YH§K,ryffffi,

- poi",r".niapracy przezpracownika,
-,:1-: ^_^ ^+^^,._1i;;;;;;;;;i;;;ńr.i.- ,torunt" pracy w Ębie art, 52 Kodeksu pracy,

- ' . 21^ : +_.,L ^_l
e) 

-* 
nr.il;ffiffi]fi""ij:;;;"b"^;; ąrńu stosunku pracy, sposób i trń spłacania

Socjalnych. 
',"$lłi 

#*fi -'
W rrzgodnieniu:

(pieczęć i poclpis zakładowej organizacji
zwią7kowej)

(clata, pieczęć

i)
j)

4.

Załącznik Nr l do Regrrlaminu ZFŚS



Lubomierz,20 .0 4.20 I 6r.

Aneks do regularninu ZFśS Zespołu Szkół w Lubomierzu

§1

W rozdziale V, pkt 2 otrzymlĄe brzmienie: Podstawą przyznania pomocy socjalnej

finansowej z funduszu jest wniosek osoby uprawnionej do korzystania z funduszu,

zawierająóyjej oświadózenie o dochodzie netto (brutto minus składki ubezpieczenia

.poł.."n.go irazpodatek) na jednego człoŃarodziny, orazzaświadczęńe o Średnich

dtchodach netto współmńzolka/konkubenta z ostatnich trzech miesięcy, wYstawionePrzez

za&ad pracy współmałżonka/konkubenta.
W prąrpadku emerytów - PIT 40 zaubiegły rok kalendarzowy,
w przńaam rohików _ współmałżoŃów - zaświadczenie zUrledu Gminy o iloŚci

posiadanych ,'izietżawionych hektarów oraz o stawce dochodu za I hektat PrzeliczeniowY
netto.

W przyp adku wsp ółmałżonków - o sób prowadząc y ch dziŃalno ŚÓ go spo dar ozą -
zaświadczĆnie o dochodzie netro zostatnich 3 m-cy wynikającym z ksiąg rachunkoryYch
.rryystaWione przezksięgowego, a w przypadku samodzielnego prowńzenia ksiąg

rachunkowychptzezwłaścicielafirmy ,, ,]:
,pIT-40 Óraz zaświadczenie rolników składane je st taz w roku przy składaniu

pierwszego wniosku na świadczenie socjalne.

\,y'niosek o świadczeinie z§rtrłłl pornocy rv ramach świadczeń rzeczowch należ,v ńoĘćna ,

trzy tygo dn ie pr zed pr zypadaj ącymi świętami.

wniosek na kiajowy zotgarizowany przez pracownika,.urJoporyy wypoczynęk,pr19ownicł,
kcajowy zorganitowany wlpoczynek dzieci irŃodzieĘ,w formie 1vczasów, kolonii, obozów,

i tótonii zdr-owotnych, ,,ztelonych szkół", wypoczynek,zotguizowany we własnYm zakresie

(wczasy pod grusz{ naleĄ ńoĘów terminie: do 31 mają anazimowisko do 31 grudnia.

E?

Aneks wchodzi w życie, po uzgodnieniu jego tręści z orgańzaolązńązkową

KOMis JA MIĘDZYZAKŁ€gYA

,#r"ru;Bl#fffi''3ffi"
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Treśó aneksu uzgodniono
z Między zakJadową Komisj ą N SZZ,,S o lidamo ść"

Pracowników Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze
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