SZKOŁA PODSTAWOWA

im. l{ołyfiokiej Brygady Kawalerii
05-311 §ębe Wielkię, ril. Warszawska 78a
lęll,/fax 25"?37.7Ą-81
Reen n fi {}02óó9 6ź, NIF 8ż2-23- 43472

REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIłUCZEŃ §OCJALNYCH
w Szkole Podstawowej im. WoĘńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim

}t:OZDZIAŁI
Postanowienia ogólne.
§ 1. Podstawy prawne działalnościsocjalnej określają:
1. Ustarva z dnia 4 marca 1994 t. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz.U. z 202at. poz. 1 070);

2. Listawa z dnia23 maja 1991 r. o zlviązkach zawodowy,ch (Dz.U, z2079r. poz.263);
3. Ustawa z drria 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 20I9r.
poz.2żI5 zpaźn" zrn.):
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie
sposobu rrstalania przeciętnej ll,czby zatrudnionych w celu naliczarńa odpisu
5.

6.
7.
8.

na zakładow_v Iundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. 2009 nr 43 poz.349)1
Obwieszczenie prezesa GUS-u w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
gospodarce narodorł,ei w roku poprzedrrim lub u, drugim półroczu roku poprzedniego
(opublikowene w Mcnitorach Polskich);
Ustawa z dnta 4 krł,ietnia 2019 r. o flnansach publiczrrych (Dz.U. 2019 poz, 869);
Ustawa z dnia 1 ,i włześnia2019 t o zanrórł.ieniach publicznych ( Dz.U. 2019 paz. 2019 );
Ustawa z, dnia 10 nraja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000
zpóżn. zm.).

§ 2. Ilekroć rv regulanrinie jest mowźt o:

1. Piaców,ce - rozumie sięprzez to Szkołę Podstawową im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w
Dębem Wielkim;
2. Funduszu - rozumie się przez to zakładowy fimdusz świadczeń socjalnych Placówki;
3. Odpisie pcdstawow,ym rozunrie się przez to 3],5 % przeciętnego wynagrodzenia
nriesięcznego w gospodarce narodowej rv roku poprzednim lub w drugim półroczu roku
poprzedniegcl, jezeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą;
4. Dyrektorzę" Pracoda\.voy - rozumię się przez to Dyrektora Placówki;
5. Konrisii Sccialnej - rozumie się przez to skład osobowy wybrzury spośród pracownikólv
czynnych zarł,odolvc i ernerytow-anych araz członków ZNP. Tryb powołania i regulamin
pracy Konrisji Sr;cialnej w,Placów-e e zavłięrazŃącznikru, 1 do Regulanrinu;
6, Emerycie lub renciście- rozumie się emeryta lub rencistę. dla którego Placówka była
ostatnim mieiscem pfacy pclprzedzającynl pobierarrie świadczeniaemerytalnego
lub rentowego,
§ 3, Podstawą gospodarowania środkanri zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest roczny
plan finansoĘ\, stanowtący zŃączrrik nr 2 do Regulaminu.

§ 4.

Regulamirr, roczny ptran f,rnanso,wy oTaz wszystkię załącznlki wymagają uzgodnienia
zZarządem Ocldziału ZwiękuNauczycielstr.va Polskiego w Miirsku Mazowieckim.

§ 5. Wszelką odpowiedzialnośó za administrowanie środkami Funduszu ponosi Dyrektor

§ 6. 1,

\ł'ysokośćprzyznanyclr świadczeń osobonr uprawnionym uza|eżnia się od ich sltuacji
zyciow-ej, rodzinnej i nraterialnej

;

2. Oceny sytrracji zyciowej, rodzinrrrj i materialnej dokonuje Dyrektor i Komisja Socjalna na
podstawie złaż,anych oświadczeń majątkowych lub innych wymaganyclr dokumentów, a
także znanych D3,rektorowi i członkom Kornisji Socjalnej faktów oruzwydarzeń.

§ 7. 1.

Złożonerv każdym roku do dnia 30 kwietnia oświadczenie majątkowe (wzór stanowi
zŃącznik nr 3 do Regulaminu), zawierające średnidochód brutto przypadający na osobę w
rodzinie z okresu dwunastu miesięcy, ma na celu ustalenie średniejwysokości wszystkich
dochodów przypadaiących na jednego członka rodziny oraz liczby człoŃów rodziny
upraw,nionych do korzystania ze śvriadczeń;

2. Osoby nowo zatrudnione składają oświadczerriamajątkowe
indywidual mie przez Fracodar.vcę;

3.

O

każdej zmianie s}tuacii materialnej uprawniony

jest

w trybie

określonym

zobowiązany poinformować

Pracodawcę: w przeciągu dwóch tvgodni od zaistniałej zmiany;

4. Pracodawca zesttzega sobie możliwośćweryfikacji zeznania podatkowegolzeznń
podatkowych za rok poprzedni, na podstawie którego uprawniony uzupełniłoświadczenie
majątkowe;

a)

Oświadczenie, cl którym mowa w ust. 1 jest potwierdzone rocznym zeznanietn
podatkorvy-rn za rok poprzedni osób. których dochód liczony jest we wspólnym
gospodarstu,ie domowym;

b) W

przl,paclku rozdzielności majątkowej lub osobnego rozliczania małzonków
oświadczenie, o którym mowa w ust, 1 jest potwierdzone rocznymi zeznaniarnl

c)

podatkowytni poszczególnych osób we wspólnym gospodarstwie domowym;

Potwierdzenie oświadczenia, o którym mowa w ust.l polega na przedłożeniu
go reierentowi szko§ w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Referenta

przyj muj ące go

świadczenie nraj ątkowe obcl wi ązuj e zachowanie taj emnicy ;
5. Nięzłozenie ośrł,iadczeniamająti<owego lub złożenięgo niezgodnie z obowiązującym
o

formularzera (załąeznik nr 3 do Regulanrinu ZFŚS), a także złożenieoświadczeniabez
potwierdzenia rocznym roziiczeniem podatkowynr za rok poprzedni jest równoznaczne ze
zgodą na otrzyrnywarrie minimalnej wysokości świadozeń;
6. Wymagafię przez pracodawcę złożenieinfonrracji o sytuacji zyciowej i rodzinno- materialnej

uprawrrionego \\r celu ustalenia wysokości świadczenia pozostaje
w zgodzie z afi.. ż3 ust. l ustawy z, dnia 20 sierpnia I997t. o ochronie danych osobowych
(Dz.U , z 20a2r., ru 101 , poz. 926 ze zm.);

7. oświadczeriie o sytuacji zyciowej. rodzinnej i materialnej jest doktrmęntem.
Prawdziwo śó d anych zaw anlry ch w O świadczeni u. potwierdzona własnor ęczny m
po<lpisem osoby składającej oświadczęnie, podlega odpowiedzialności karnej na mocy
Kodeksu karnego.
8. osoba kor.zystająca zę świadczeń funduszu, która złożyłaoŚwiadczenie niezgodne
z ptawdą, przedłożyłasfałszowany dokunrent lub w inny sposób świadomie i celowo
rvprowadziła Pracodawcę w błąd albo wykorzyst:ała środkiniezgodnie z ich przeznaczeniem,
zlTluszona jest do zwrotu pobranyclr świadczeri.

ROZDZIA.ŁlI
Osoby uprawnione do świadczeń.
§ 8. 1.

,ze

śr.viaclczeń Funduszu uprawnieni są pracownicy Placówki, zatrudnieni na
podstawie umo\\y o pracę lub mianowanta,bezwzględu na okres zatrudnienia i wymiar czasu

Do korzystania

pracy, emeryci i renciścioraz człotkowie ich rodzin;
2. Osoby korzystające z urlopu wychowawazego otaz nauczyciele na urlopach zdrowotnych
bądż pozostający w stanie nieczynnym korzystają zę świadczeń Funduszu fla zasadach
obowi ązrrj ął:ych wobec pracownikł'lw ;
3,

Członkami rodziny osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu są:

a)

b)
c)

na

i

wychow,aniu osoby uprawnionej dzieci własne,
przysposobione, do lat 18, a jeślisię uczą i są na jej utrzymaniu dolatż5;
pozostające

utrzymaniu

aktualny rvspółmałżonek;

osoby wymienione w.

lit. a)

niezdolne

do pracy na skutęk

niepełnosprawnoŚci

bez r,vzględu na rviek.

4

Rencista lub emeryt zatrudniony \v Placówce, pobierający

wynagrodzenie
*
z osoborvego f"unduszu płac, otrzynra tylko jedno świadczenie socjalne jako pracownik.

ROZDZIAŁ III.
p

rzeznaczenie Funduszu.

§ 9. Funduszptzezna:zonv jest na dofinansowanie:

1. Róźnych fonn klajowego izagranicznego wypoczynku;

2. Wczasow profilaktyczno-zdrowotnych (10

- 2l dni), kolonii,

obozów, zielonych szkół

( 3-7 dni);

3. t]działu w imprezach kulturaino-ośłviatowychoraz sportowo-rekreacyjnych;
4. Pomocy finansowej w tym zapomóg, np. losowych;
5. Pornocy na ceie ręmontowe.

§ 10. Przez finansowanie łvypoczynku rozunrie się:
1. Wypłatę świadczeń urlopoiłych cila nauczycieli 1a*. 53KN);
2. Dof-rnansowanie do wy-poczynku organizowanego w,e własnym zakresie dla pracowników
administracyjno - obsługowych I raz w roku kalendarzolvym.

3. Dofinansowanie wypoczynku organizowanęgo we własnvm zakresie dla nauczycieli oraz
emerytów i rencistów rdznażlata;
4. Dofinansorł,anie do krajow-ych i zagranicznych wczasów indywidualnych dla wszystkich
uprawniony ch taz na 2 |ata,
5. Dof'inansowanie raz na 2 iata do krajowych wczasórv indywidualnych, kolonii, obozów,

zielonych szkół dzieci uprarvnionych w wieku od 3 do 18 lat;
6. Dofinansowanie krajowych wczasów indywidualnych, kolonii, obozów, zielonych szkół
niepełnosprawnych dzieciuprau,nionych do 25 roku życia;
7. Dofinansowanie raz na 2 lata wypocz;rnku organizowanego we własnym zakresię dla dzieci
uprawnionych w wieku od 3 do 18 lat;
8. Dofinanscwanie w_ł,poczynku organizowanego we własnym zakresie dla niepełnosprawnych
dziecl uprawnionych bez względri na wiek.

§ 11.

Przez działalnaśckulturalno-ośw,iatowąi sportowo-rekreacyjną dla pracowników czynnych
zarvodowo i emeryrtowanych rclzumie się organizo\,vane w szczego|ności:
1. Spektakle tęirfu,a_lne oraz w.vdarzenia spońowe i rekreacyjne, w których udział (bilety wstępu)
dofinansowano lŃ zakupiono przez placówkę;
2. Spotkania kultr_rralno-oświatowe clrganizowane lub współorganizowane pIzez Placówkę;
3. Krajowe i zagraniczne wl,cieczki organizowane lub współorganizowane przęz zakład pracy
dla pracow,ników czynnych zawodowo i emerytowanych.

§ 12. Przezpomoc materialną rozumie się w szczególności:
1. Zapomogi pieniężne, losow-e clla pracowników czynnych zawodowo
i emerytor.vanych, przyznawane w związku z różnymi przypadkami losow1'111i (długotrwała
lub cięźka clrołoba pracowrrika otaz rekonu,alescencja trwająca ponad 6 nriesięcy; śrnierĆ:
matki, ojc;t, rvspółmałzonka, dziecka własnego; klęska żywiołowa: pożat, wichura, powódŹ);
2. Ponroc Izecłową lub finansową Cla pracowników czynnych zawodowo
i emerytowanych w związkll ze zwiększonl,mi wydatkami w okresie zimowYm
lub wioserur,vm w tbrmie świadczeń rueczovgch lub świadczeh finansowych

- w zalęż,nościod wspólnych ustaleń Pracodawcy i Komisji Socjalnej;

§ 13.

Przez pomoc na cele

mieszkanior.ve

dla

pracowników czynnych

zawodowo

i enrerytowanych rozumie się remont i modemizację własnego domu lub mieszkania.

§ 14. l . Wysokośćpożyczki na realtzację zadań z § 13 wynosi maksymalnie do 8.000 ,00Zł.
2" Pracownik, który uzyskała pomoc na cele mieszkaniowe iest zobowtązaty udokumentowaĆ
za pomocą rachunków i faktur potwierdzających poniesione wydatki w wysokości 60 Y"

uzyskanej pcżyczki.

ROZDZIAŁ IV.

Zasady
§ 15,

pw

znaw ania świad czeń.

świailczenia finansowatre ze środków Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co
oznacza, że osoby nie korzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu
ztego tytułtt, z r,łljątkiem świadczerria u,lopowego dla nauczycieli (Aft. 53 KN).

świadczerria w niższej wYsokoŚci nie
§ 16. 1. odmowa przy,znania świadczenialub ptzyznanie
\łymaga uzasaclni erria;
2. od decyzji o odmowie ptzyznania świadczenia lń od wysokoŚci Świadczenia
nie przysługuje prawo odwołania.

jest w wysokoŚci odpisu podstawowego;
§ 17. 1. Świadczenie urlopowe dla naucz,v-cieli ptzyznawane
2. Su,iadczenie urlopowe powinno b_vć,,vypłacone do dnia 31sierpnia danego roku.

i rekreacyjnych może
§ 18. Dofinans<rwanie do imprez kulturalnych, oświatowych, sporto!\rych
wyrrosió do 100% }<oszJu udziału w imprezie.

niż 150%o najnizszego uPosaŻenta
§ 19. 1. Wysokośćzapamogi losowej nie powinna być wyższa
w gospodarce r:społecznionej w danym roku kalendarzowym;
ż. Zapomoga losowa może byc przyznana tej samej osobie jeden raz w roku kalęndarzowYm,
o ile nie z,achoózą szczególne okoliczności przemawiąące za częstszynr PrzYznaniem
świadczeń. postanowienie nie dotycz_v świadczeń rueczowy ch.

§

20.

1.

pierwszeństwo w przyznaniupoĄczkt na cele mieszkaniowe przysługuje osobom
znajdującl,m się w trudnej sytuacji rnieszkarriowej;

z

w

formie poĄczek jest pomocą zvłrotną

2.

pomoc finansowa

1

i podlega oprocentowaniu r.v wl,sokości 40ń w stosunku rocznym;
Wysokośćpomocy świadczrlnei z Funduszu napożyczki mięszkaniowe, forma pomocy oraz
jej spłata ustalone będą w umowie zawarlej zę śwrudczeniobiorcą (wzór umowY stanowi

J.

Funduszu udzielona

zńącznlknr 7 do Regulaminu);
4 Wniosek o pruyznanle pożyczki z § 13 musi zawierać potwierdzenie dwóch PoręczYcieli
będąc_vch pracc,wnikanłi
1ub emery*,órv;

5.

o

kolej

na paĘczkę

poprzedniej pozyczki.

Placówki, zatrucllrionych na czas nieokreŚlony, przez mianowanie

rra cele rnieszkaniowe mozna ubiegać się po całkowitej sPłacie

R]0Z,DZ|AŁY
Zasady i warunki spłaty świadczeń socjalnych.
§

21.

§ 22.

l.

Rozpoczęe,ie spłaty poĄczkl zaciągniętej na cele mieszkaniowe następuje nie pÓŹniej niZ po
upĘ,wie dwóclr miesięcy od daty otrzymaniapoĘczki.
2. Okres spłaty ustala się w umowie i wynosi ono nie dłużejniż30 miesięcy.

W razie

zaptzestalria spłaty paĘcz,'*t przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się

solidarnie

§ 23.

§ 24.

rra poręc

zycieli.

Spłata pożyczki irrieszkaniowej rtoze być zawieszona

na 6

miesięcy lub przedłużona

do okręsu 48 miesięcy w następującl,ch przypadkach:
|. Znacznai nagła abnlżkadochodu przypadająca na członkarodziny;
2. Długotrwałachoroba, śmieró członka rodziny i inne zdarzęnia losowe.

Pożyczka na ceie mięszkaniowe podlega natychmiastowej spłacie w przypadku rozwiązania
przęl, zaklad pracy umoĘv o pracę z, poĄczkobiorcą z jego winy lub na mocy porozurnienia
strołr.

§ 25. W przypadku śrnięrcipozy-czkobiorcy pozostała do spłaty częśćpożyczki zostaje umorzona.

R:0ZDZLAŁvl

postanowienia końcowe.
§ 26. 1. Do korica mafca kazdego rcku Dyrektor składa sprawozdanię

z rcalizacji planu finansowego

Funduszu za poprzedni rok;
2. Dyrektor do końca mafca ustala plan finansowy na dany rok.

§ 27.

Kwoty wynikające z odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy zostają ptzekazywane
na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 r.vrześnia każdego roku, przy czym
kwota 75% odpisu do dnia 31 rnaja.

§ 2S.

W

przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych

na

poszczególne cele

i rodzaie świadczeri dopuszczalne jest przesunięcie w planie finansowym środków pomiędzy

poszczególnl"mi rodzajami świadczeli.

§ż9. Zmiany

w

Regulamirru.

Regulaminie dokonyr,vane

są w trybie obowiązującym dla

przyjmowania

Formy dziŃalnr.lści socjalnej nie ujęte w regulaminie Funduszu i w planie wydatków nie mogą
być finansowane do czasu iclr wprowadzenia i zatwięrdzenia przez Pracodawcę
w uz go dni e niu z zakładowymi ol gafrizacj am i zwi ązko !\ry mi.

§ 30.

§ 31. Niewy,korzystane w danynr roku środkif'unduszu przechodzą na rok następny,

Warunkiem ptzyzlanla każdej formy dofinansowania jest zŁożenie wniosku
w określonynr tetminie, z r.lryjątkiem śrł,iadczeniawlnikającego z Art.53.1a Karly Nauczyciela

§ 32.

(śr.viadczenie urtropoi.ve) w fornrie pisemnej lub elektronicznej.
§ 33.

Świadczenia mogą byó przyznane także na w-niosek Pracodawcy, Komisji Socjalnej, grupy
pracowników ]rłb związków zawodcwych.

§ 34.

W sprawach rrieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie
oboiviązujące zasady i przepisy pra\Ą/a.
zŃączniki:
Zńącznik nr 1 - Tryb porł,ołartiai l,egulamin pracy Komisji Socjalnej w Szkole Podstawowej
im. Wołyńskiej Brvgady Kawalerii iv Dębem Wielkim;
Załącznlk nr 2 - Roczny Plan Finansowy Funduszu;
Załącznik nr 3 - S,'zór Oświadczenia Majątkowego;
Załącznlk nr 4 - Wzór wniosku dofinansowania wypoczynku;
Załącznik nr 5 - Wzór wniosku dofinansowania działalnościkulturalno-oświatowej
i sportowo-rekreacyj nej ;
ZaŁączniknr ó - Wzór wniosku zapomogi materialnei lub losowej;
Zńączniknr 7 - Wzór wniosku o pozyczkę mieszkaniową;
Zńącznikru 8 - Wzór umo\Ąy poĘczki mieszkaniowej,

§ 35. CzęściąRegulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są

Podpis dylrektora Placówki

§.J^ "o.*

l,łlop (2pu
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