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 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach 

Obowiązujący od 25 czerwca 2016r. 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Podstawy tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej „Funduszem” oraz 

gospodarowania jego środkami określają przepisy: 

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U.  

z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854  

z późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. 

zm.), 

4. Ustawa z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U.  

z 2012 r.  poz. 361 z późn. zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r.  w sprawie sposobu 

ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. nr 43, poz. 349). 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest mowa o: 

1. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, 

2. Funduszu – należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obowiązujący 

w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, 

3. Pracodawcy – należy przez to rozumieć Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego  

w Kolbudach, 

4. Jednostce – należy przez to rozumieć Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego  

w Kolbudach, 

5. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Kształcenia Podstawowego  

i Gimnazjalnego w Kolbudach, 

6. Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Zespołu Kształcenia Podstawowego  

i Gimnazjalnego w Kolbudach, 

7. Emerycie i renciście – należy przez to rozumieć  emeryta i rencistę ZKPiG w Kolbudach, 

8. Komisję – należy przez to rozumieć Komisję ds. podziału środków funduszu socjalnego 

wybraną w sposób określony w niniejszym regulaminie. 
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§ 3 

Fundusz przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej prowadzonej przez jednostkę na 

rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. 

§ 4 

1. Podstawą gospodarowania środkami Funduszu jest roczny plan rzeczowo-finansowy, 

określający kwotowy podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności 

socjalnej. 

2. Projekt planu rzeczowo-finansowego na każdy rok kalendarzowy przygotowuje Komisja,  

o której mowa w § 6 niniejszego regulaminu. 

3. Plan rzeczowo-finansowy zatwierdza Dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

działającymi na terenie jednostki, 

4. Zmiana planu rzeczowo-finansowego, w tym także przesunięcia środków między 

poszczególnymi rodzajami wydatków, może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, w trybie 

właściwym dla jego ustalenia. 

§ 5 

Świadczenia z Funduszu mogą być przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej. 

 

II 

Komisja ds. podziału środków funduszu socjalnego 

§ 6 

1. Komisję ds. podziału środków funduszu socjalnego powołuje i odwołuje Dyrektor w drodze 

zarządzenia. 

2. W skład Komisji wchodzi sześciu pracowników Zespołu Kształcenia Podstawowego  

i Gimnazjalnego w Kolbudach wyznaczonych przez Dyrektora jednostki, dwóch 

przedstawicieli emerytów i rencistów- byłych pracowników oraz po jednym przedstawicielu 

związków zawodowych działających na terenie jednostki wskazanych przez właściwe 

struktury związków. 

3. Komisja spośród swych członków wybiera przewodniczącego. 

4. Członkowie komisji są zobligowani do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz do kierowania się zasadami bezstronności, sprawiedliwej oceny oraz właściwej 

gospodarności środkami Funduszu. Wymagane jest pisemne zobowiązanie członków komisji. 

5. Dyrektor może wyznaczyć spośród pracowników jednostki osobę zobowiązaną do obsługi 

kancelaryjnej Komisji. 

6. Kadencja Komisji trwa 4 lata, członkowstwo wygasa z dniem rozwiązania bądź wygaśnięcia 

stosunku pracy lub z chwilą złożenia przez członka pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji. 
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7. Komisja zbiera się na posiedzeniach roboczych raz na kwartał ( marzec, czerwiec, wrzesień, 

listopad), w składzie co najmniej 50% członków, 

8. W szczególnych przypadkach Komisja może zostać zwołana na posiedzenie w trybie pilnym 

na wniosek jej przewodniczącego lub Dyrektora. 

9. Do kompetencji komisji jako organu doradczego należy: 

 składanie propozycji przyznania świadczeń socjalnych, 

 składnie propozycji odrzucenia wniosków o pomoc ze środków zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych wraz z podaniem przyczyny, 

 tworzenie projektu rocznego planu rzeczowo-finansowego Funduszu oraz składanie 

propozycji dokonania w nim zmian, 

 inne zadania związane z działalnością socjalną, niezastrzeżone w innych przepisach. 

10. Z posiedzeń Komisji sporządzane są  protokoły. 

11. Odmowa przyznania świadczenia z Funduszu wymaga uzasadnienia i następuje w formie 
pisemnej nie później niż dwa tygodnie od daty posiedzenia.  
 

12. Przedstawiciele związków zawodowych będący członkami Komisji, posiadający upoważnienie 

do podejmowania czynności, o którym mowa w § 6 ust. 9 są obecni na posiedzeniu Komisji, 

dodatkowe uzgodnienie ze związkami zawodowymi w sprawie przyznawania świadczeń z 

funduszu nie jest wymagane. 

 

 

III 

Tworzenie Funduszu 

§ 7 

1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego i jego zwiększeń naliczanych  

w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych oraz emerytów i rencistów. 

2. Środki Funduszu zwiększa się o: 

a) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 

b) odsetki od środków Funduszu, 

c) wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej, 

d) inne środki określone w odrębnych przepisach. 

3. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok 

następny. 

§ 8 

Odpisy i zwiększenia, o których mowa w § 7, tworzą jeden Fundusz Zespołu Kształcenia 

Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. 
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§ 9 

Na podstawie porozumienia o prowadzeniu wspólnej działalności w zakresie gospodarowania 

Funduszem Mieszkaniowym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawartym przez 

jednostki oświatowe Gminy Kolbudy, przeznacza się 20% odpisu, o którym mowa  w § 8, na cele 

mieszkaniowe. 

 

IV 

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 

§ 10 

Ze świadczeń finansowanych z Funduszu mogą korzystać: 

1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, niezależnie od rodzaju umowy o pracę 

oraz wymiaru czasu jej wykonywania, zarówno nauczyciele jak i pracownicy niebędący 

nauczycielami, 

2. Pracownicy, dla których zatrudnienie w zakładzie pracy  jest drugim lub kolejnym miejscem 

pracy, jeżeli ich dochód na jednego członka rodziny we wszystkich zakładach pracy uzasadnia 

przyznanie świadczenia w świetle postanowień niniejszego regulaminu, 

3. Pracownicy korzystający z uprawnień urlopowych wynikających ze sprawowania funkcji 

rodzicielskich oraz przebywający na urlopach zdrowotnych, 

4. Emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę o pracę z zakładem pracy, w związku z przejściem 

na emeryturę lub rentę, 

5. Członkowie rodzin, o których mowa w pkt. 1-4. 

§ 11 

Członkami rodzin, o których mowa w § 10 pkt  5, są: 

1. współmałżonkowie, 

2. dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej, dzieci współmałżonka, w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole - do 

ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia oraz bez względu na wiek 

– jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem 

o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, 

3. członkowie rodzin po zmarłych pracownikach – jeżeli byli na ich utrzymaniu. 

 

V 

Przeznaczenie środków Funduszu 

§ 12 

Środki z Funduszu przeznacza się na finansowanie (dofinansowanie): 

1. świadczeń urlopowych dla nauczycieli, zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela, 
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2. wypoczynku zorganizowanego oraz wypoczynku zorganizowanego przez pracownika, 

emeryta lub rencistę we własnym zakresie,  

3. zorganizowanego krajowego i  zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie 

wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, wycieczek zakupionych przez pracodawcę lub 

indywidualnie przez pracowników, 

4. działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, 

5. pomocy materialnej w formie rzeczowej i finansowej dla osób dotkniętych wypadkami 

losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

6. innej pomocy  w formie rzeczowej lub finansowej. 

VI 

Zasady przyznawania świadczeń 

§ 13 

1. Przyznawanie i wysokość świadczeń z Funduszu dla osób uprawnionych uzależnia się od ich 

sytuacji  materialnej, życiowej i rodzinnej z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Przyznawanie świadczenia lub dofinansowania uzależnione jest od stanu środków Funduszu 

przeznaczonych na ten cel w planie rzeczowo-finansowym na dany rok. 

3. Niekorzystanie ze świadczeń nie uprawnia do żądania ekwiwalentu z tego tytułu. 

4.  Świadczenia socjalne finansowane  z Funduszu mają charakter uznaniowy. 

5. Osoba, która podała we wniosku nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dowód 

poniesionego wydatku, wykorzystała świadczenie na cele niezgodne z jego przeznaczeniem 

lub odstąpiła świadczenie innej osobie, zostanie obciążona pełnymi kosztami poniesionymi 

przez Pracodawcę w związku z realizacją tego świadczenia. 

6. Wszelkie informacje związane z rodzajem świadczeń z Funduszu będą publikowane na stronie 

internetowej szkoły – www.zkpigkolbudy.edu.pl. 

 

§ 14 

1. Podstawą przyznania pomocy socjalnej finansowanej z Funduszu jest wniosek osoby 

uprawnionej, popartej jej oświadczeniem o sytuacji rodzinnej i życiowej zawierającym 

wyliczenie wysokości  średniego miesięcznego dochodu brutto na jednego członka rodziny 

od wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wykazanym w 

zeznaniach podatkowych za poprzedni rok kalendarzowy, na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. W przypadku zmiany w bieżącym roku kalendarzowym liczby członków rodziny stanowiącej 

podstawę wyliczenia dochodu, o którym mowa w ust. 1, skutkującej zakwalifikowaniem do 

innej grupy dochodowej określonej w tabelach wskazanych w załącznikach Nr 5 i 6, osoba 

http://www.zkpigkolbudy.edu.pl/
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uprawniona składa korektę  oświadczenia  o sytuacji rodzinnej i życiowej uwzględniającą ww. 

zmianę,  

3. W razie zaistnienia wątpliwości, Dyrektor może zażądać udokumentowania sposobu 

obliczenia dochodu na jednego członka w rodzinie. 

4. W przypadku, gdy osoba uprawniona złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości 

dochodu, otrzymane świadczenie podlega natychmiastowemu zwrotowi, 

5. Niezłożenie oświadczenia o wysokości dochodów wyklucza możliwość ubiegania się 

o świadczenie z Funduszu. 

6. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć osoby, w tym będące członkami rodziny, 

mieszkające razem i wspólnie utrzymujące się z połączonych dochodów tych osób. 

 

    

§ 15 

1. Finansowanie (dofinansowanie) z Funduszu: 

a) wypoczynku zorganizowanego oraz wypoczynku zorganizowanego przez pracownika, 

emeryta i rencistę we własnym zakresie,  

b) zorganizowanego krajowego i  zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie 

wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, wycieczek zakupionych przez pracodawcę lub 

indywidualnie przez pracowników, 

2. Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży określonych w ust. 1 lit. b 

przysługuje odrębnie na każde dziecko raz w roku (w jednym gospodarstwie domowym) . 

 

VII 

Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego oraz zorganizowanego przez pracownika, 

emeryta lub rencistę we własnym zakresie 

§ 16 

1. Pracownik, emeryt, rencista ubiegający się o dofinansowanie do wypoczynku, o którym 

mowa w § 15 lit. a), składa wniosek w terminie do 20 września od zakończenia  wypoczynku 

w danym roku - wniosek - załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Dofinansowanie różnych form wypoczynku pracownika, emeryta i rencisty przysługuje 1 raz 

w roku kalendarzowym. 

3. Maksymalną wysokość dofinansowania określa tabela stanowiąca załącznik nr 5 do 

niniejszego regulaminu. 
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VIII 

Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii, 

zimowisk, obozów, wycieczek zakupionych przez pracodawcę lub indywidualnie przez 

pracowników 

§ 17 

1. Z dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego (wczasy, kolonie, 

obozy, zimowiska, wycieczki) mogą korzystać dzieci i młodzież, będące osobami 

uprawnionymi w rozumieniu niniejszego regulaminu. 

2. Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie przez osobę uprawnioną wniosku, którego 

wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu oraz oryginału faktury lub rachunku 

wystawionego na wnioskodawcę lub dowodu zapłaty za uczestnictwo dziecka w 

odpowiedniej formie wypoczynku zorganizowanego, 

3. Maksymalną wysokość dofinansowania określa tabela stanowiąca załącznik nr 5 do 

niniejszego regulaminu. 

4. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa, niż faktyczne koszty wynikające z faktury, 

rachunku lub dowodu zapłaty. 

5. Młodzież powyżej 18-tego roku życia nieosiągająca żadnych dochodów z wyłączeniem 

alimentów i renty rodzinnej ucząca się w trybie dziennym musi dostarczyć zaświadczenie o 

fakcie kontynuowania nauki w danym roku. 

 

IX 

Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej 

§ 18 

1. Dofinansowanie w zakresie działalności kulturalno-oświatowej – 1 raz w roku i sportowo-

rekreacyjnej - 1 raz w roku obejmuje dopłaty do biletów lub karnetów wstępu m.in. do kin, 

teatrów, oper, na występy estradowe, na basen, imprezy sportowe i rekreacyjne . 

2. Maksymalną wysokość dofinansowania określa tabela stanowiąca załącznik nr 6 do 

niniejszego regulaminu . 

3. Podstawą dofinansowania jest złożenie przez osobę uprawnioną wniosku, którego wzór 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

4. Pracodawca ma prawo organizować imprezy, wycieczki integracyjne dla osób uprawnionych 

w zależności od potrzeb w danym roku, które w całości mogą być finansowane z Funduszu. 
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X 

Dofinansowanie pomocy materialnej w formie rzeczowej i finansowej dla osób dotkniętych 

wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

§ 19 

1. Osobom uprawnionym do korzystania ze środków Funduszu, dotkniętym wypadkami 

losowymi lub znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej może 

zostać udzielona pomoc finansowa (bezzwrotna zapomoga pieniężna) lub rzeczowa. 

2. Zapomogę pieniężną lub rzeczową przyznaje się na wniosek osób uprawnionych. 

3. Ubiegający się o zapomogę zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku, którego wzór 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulamin, do którego należy dołączyć dokumenty 

uzasadniające ubieganie się o zapomogę lub oświadczenie osoby uprawnionej. 

4. Z wnioskiem o przyznanie pomocy na rzecz osoby wskazanej w ust. 1 może wystąpić również 

Dyrektor. 

5. Wysokość pomocy jest uzależniona od możliwości finansowych Funduszu i może zostać 

przyznana w wysokości do 200% minimalnego wynagrodzenia, za wyjątkiem szczególnych 

sytuacji losowych, kiedy może być przyznana w wyższej wysokości. 

 

XI 

Dofinansowanie innej pomocy w formie rzeczowej lub finansowej 

§ 20 

1. Pracownikom, emerytom lub rencistom w okresach związanych ze zwiększonymi wydatkami 

mogą zostać udzielone zapomogi finansowe (np. bony towarowe o różnych nominałach lub 

ich równowartość pieniężna) w zależności od sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej danej 

osoby 1 raz w roku, po złożeniu  wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 4. Maksymalną 

wysokość dofinansowania określa tabela stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego 

regulaminu. 

2. Pracownikom, emerytom lub rencistom w  okresach związanych ze zwiększonymi wydatkami 

świątecznymi mogą zostać udzielone zapomogi finansowe 1 raz w roku w grudniu po złożeniu 

wniosku - załącznik nr 4. 

3. O wysokości udzielonej pomocy decyduje Dyrektor w porozumieniu z Komisją, w oparciu  

o złożone wnioski oraz biorąc pod uwagę wysokość środków na rachunku bankowym 

funduszu oraz wysokość środków zapewnianych na ten cel w planie rzeczowo-finansowym. 
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XII 

Postanowienia końcowe 

§ 21 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora . 

2. Zmiana regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego ustalenia. 

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

4. Regulamin wraz z załącznikami jest umieszczony na stronie internetowej szkoły – 

www.zkpigkolbudy.edu.pl 

 

Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi. 


