
Tekst ujednolicony – wg. stanu na dzień 08.04.2019 r.  
 

Regulamin 
Zakładowego  Funduszu Świadczeń  Socjalnych 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci 
Niesłyszących i Słabo Słyszących 

w Katowicach 
 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  opracowany został na podstawie 

przepisów: 
1) ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
2) ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 
3) ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 

 
 

§ 2 
1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” obowiązuje w  Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. 
2. Regulamin określa zasady podziału środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności   socjalnej; zasady i warunki przyznawania 
świadczeń i pomocy oraz osoby uprawnione do korzystania  ze  świadczeń i pomocy 
finansowanych z Funduszu. 

 
II. Tworzenie funduszu 

 
§ 3 

1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do 
przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, odpisów dodatkowych na pracowników 
niepełnosprawnych oraz na objętych opieką socjalną emerytów i rencistów.  

2. Jego wysokość dla nauczycieli i nauczycieli będących emerytami i rencistami określa art. 53 
Karty Nauczyciela, a dla pozostałych pracowników art. 5 ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych. 

3. Środki Funduszu mogą być zwiększone o: 
1) darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych, 
2) odsetki od środków funduszu, 
3) wpływy z oprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe. 
 

   § 4 
1.   Środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 
2.   Środki niewykorzystane w danym roku szkolnym przechodzą na rok następny. 
 

§ 5 
1. Środki funduszu są przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej. 
2. W przypadku świadczeń rzeczowych osoby uprawnione nie mogą żądać zapłaty ich 

równowartości. 
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III. Przeznaczenie funduszu 
 

§ 6 
1. Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, 

rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej  do korzystania z Funduszu.  
2. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawane są na pisemny 

wniosek osoby uprawnionej i mają charakter uznaniowy. 
3. Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Niekorzystanie z niego przez uprawnioną osobę nie 

jest podstawą do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania. 
4. Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi ustala w terminie do 30 kwietnia 

każdego roku roczny plan finansowy Funduszu (załącznik nr 1), preliminarz dochodów 
i wydatków Funduszu (załącznik nr 2), tabelę dopuszczalnych bezzwrotnych wypłat dla 
pracowników (załącznik nr 3), tabelę wysokości dopłat do różnych form wypoczynku 
pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin (załącznik nr 4). Tabelę 
wysokości świadczenia świątecznego i wartości paczek mikołajkowych dla dzieci (załącznik 
nr 5) w terminie do 15 listopada każdego roku. 

5. Podział Funduszu może w trakcie roku ulec zmianie po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi. 

6. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne, niż zawarte w regulaminie cele, 
a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym 
środków. 

7. W przypadku likwidacji Zespołu organ prowadzący szkołę wskaże inną placówkę, 
w której będzie naliczany odpis na ZFŚS na każdego nauczyciela będącego emerytem lub 
rencistą zlikwidowanej placówki. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych 
z Funduszu na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym w danej 
placówce. 

8. Środkami Funduszu administruje dyrektor Zespołu. Podejmuje decyzję o przyznaniu 
uprawnionym osobom   świadczeń i dopłat.  Dyrektor  Zespołu zleca sekretarzowi szkoły  
zadanie zbierania i rejestracji złożonych wniosków i podań zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu.  

9. W przypadku ubiegania się o świadczenie przez dyrektora Zespołu, decyzję podejmuje 
wicedyrektor. 

10. Pracownik, któremu nie przyznano świadczeń z Funduszu, może wystąpić do dyrektora Zespołu 
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania, zwracając uwagę na naruszenie Regulaminu. 

11. Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby winien zawierać: 
a) dane personalne wnioskodawcy, 
b) wskazanie świadczeń będących przedmiotem wniosku, 
c) wskazanie punktu Regulaminu, który został naruszony. 

12.  Wniosek winien być złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia przez dyrektora decyzji 
o nieprzyznaniu świadczenia. 

13.  Dyrektor Zespołu w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych podejmuje ostateczną decyzję, powiadamiając o niej wnioskodawcę. 

 
 

IV.  Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 
 

§ 7 
1. Ze świadczeń Funduszu korzystać mogą następujące osoby: 

1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy 
o pracę na czas określony i nieokreślony, na okres próbny, na zastępstwo oraz na podstawie 
mianowania 
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2) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, 
urlopach dla poratowania zdrowia 

3) emeryci i renciści – byli pracownicy, dla których Zespół był ostatnim pracodawcą przed 
uzyskaniem statusu emeryta lub rencisty 

4) emeryci i renciści ze zlikwidowanych placówek wskazanych przez organ prowadzący 
5) członkowie rodzin wymienionych w ust.1 pkt. 1 – 4 czyli: 

a) pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na 
wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków w wieku do 
18 lat, a jeżeli pobierają naukę, to do czasu jej ukończenia (jednak nie dłużej niż do 
25 roku życia i nie pobierający wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę) 

b) dzieci wymienione w pkt. 5a, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, bez względu na wiek 

c) współmałżonkowie (w przypadku zgonu pracownika jednorazowa wypłata 
bezzwrotnej zapomogi – załącznik nr 3) 

d) dzieci zmarłych pracowników, jeżeli byli na ich utrzymaniu a zgon nastąpił w czasie 
trwania zatrudnienia (§ 7 pkt. 5a). 

2. Osobom, o których mowa § 7 ust. 1 pkt. 3 będących jednocześnie pracownikami Zespołu, 
jest przyznawane świadczenie socjalne tylko z tytułu pozostawania w stosunku pracy 
z Zespołem. 

 
V. Zasady przyznawania środków Funduszu 

na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 
 

§ 8 
1. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1) świadczenia urlopowe dla nauczycieli, wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym 

2) dofinansowanie do wypoczynku urlopowego w formie wczasów organizowanych przez 
uprawnionych we własnym zakresie tzw. „wczasów pod gruszą” (załącznik nr 4 i 9) 

3) bezzwrotną pomoc finansową (zapomogi socjalne) przyznawaną w przypadku szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej i  materialnej w tym jednorazowa dopłata do usług związanych 
z opieką nad dziećmi w żłobku lub w przedszkolu (załącznik nr 3 i 8)  

4) bezzwrotną pomoc finansową (zapomogi losowe – załącznik nr 3 i 8) przyznawaną 
w przypadku takich zdarzeń jak: 
a) wypadki losowe (np. utrata w wyniku kradzieży lub klęski żywiołowej środków 

materialnych i rzeczowych niezbędnych do samodzielnej egzystencji) 
b) długotrwała choroba pracownika, emeryta, rencisty 
c) śmierć pracownika (osoby uprawnione: współmałżonek lub dzieci) 

5) socjalne świadczenie świąteczne (raz w roku). Wysokość świadczenia oraz progi będą 
ustalane w II półroczu, w ramach posiadanych środków (załącznik nr 5 i 11) 

6) wypoczynku dzieci i młodzieży do 18 lat, a jeżeli pobierają naukę, do czasu jej ukończenia 
(jednak nie dłużej niż do 25 roku życia) i nie pobierający wynagrodzenia z tytułu umowy 
o pracę. Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bez 
względu na wiek (załącznik nr 4 i 10). 

7) finansowanie zakupu paczek dla dzieci pracowników (w wieku od 0 do 14 lat) w ramach 
posiadanych środków. Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności bez względu na wiek (załącznik nr 5 i 12) 

8) wydatków na cele mieszkaniowe w formie pożyczek (załącznik nr 13,14,15). 
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§ 9 
1. Złożone przez uprawnionego oświadczenie (załącznik nr 6), uzupełnione na podstawie 

zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za ubiegły rok ma na celu ustalenie osób 
uprawnionych do świadczeń oraz średniego dochodu brutto przypadającego na jednego członka 
rodziny. 

2. Uprawniony dołącza do oświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy zaświadczenie 
(zaświadczenia) o dochodach osób wymienionych w oświadczeniu. 

3. Uprawniony wypełnia oświadczenie na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 
o dochodach. 

4. W przypadku złożenia oświadczenia o zamiarze korzystania w danym roku 
kalendarzowym ze świadczeń finansowych przyznawanych uprawnionym o najwyższych 
dochodach (załącznik nr 7) nie ma obowiązku składania zaświadczenia z Urzędu 
Skarbowego o dochodach za ubiegły rok. 

5. Oświadczenie (załącznik nr 6 albo nr 7) należy złożyć do 20 maja każdego roku. 
6. W przypadku rozpoczęcia zatrudnienia uprawniony składa oświadczenie w terminie 1 miesiąca 

od dnia podjęcia zatrudnienia. 
7. Emeryt oraz rencista dodatkowo w maju każdego roku zobowiązany jest dostarczyć 

aktualną decyzję o przyznaniu emerytury/renty. 
8. Zainteresowani uzyskaniem pomocy z funduszu winni złożyć pisemne wnioski 

w sekretariacie Zespołu. Wzór wniosku stanowi załącznik numer 8, 9, 10, 11, 12, 14.  
9. Wniosek o wypłatę dofinansowania wypoczynku urlopowego składa się w miesiącu maju 

danego roku kalendarzowego (od 01 maja do 20 maja). 
10. Wnioski o zapomogi socjalne i losowe są przyjmowane przez cały rok. 
11. Wnioski o wypłatę świadczenia świątecznego składa się w miesiącu listopadzie danego roku 

kalendarzowego (od 01 listopada do 20 listopada).  
12. Wnioski o wypłatę świadczenia socjalnego w formie paczki mikołajkowej składa się 

w miesiącu listopadzie danego roku kalendarzowego (od 01 listopada do 15 listopada). 
13. Wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe składa się w dwóch terminach od  01 

czerwca do 20 czerwca oraz od 01 października do 20 października danego roku 
kalendarzowego. 

14. Wnioski należy składać na drukach stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu. 
15. Wniosek, złożony po ustalonym terminie, nieprawidłowo lub niekompletnie wypełniony, bądź 

do którego nie dołączono wymaganych dokumentów, nie będzie rozpatrywany. 
16. Małżonkowie zatrudnieni w Zespole wypełniają oddzielne wnioski. 
17. Małżonkowie zatrudnieni w Zespole korzystają z dofinansowania do wypoczynku dzieci 

i młodzieży oraz finansowania zakupu paczek dla dzieci tylko z tytułu zatrudnienia jednego 
z nich. 

18. Za podawanie nieprawdziwych informacji, przyjmowanych do ustalenia wysokości 
dopłaty z funduszu, osoba uprawniona może być pozbawiona praw do korzystania ze 
świadczeń finansowych z funduszu na okres jednego roku. 

19. Pracodawca zawiadamia organy ścigania o próbie wyłudzenia w przypadku, gdy osoba 
korzystająca ze świadczeń pochodzących ze środków Funduszu, która złożyła 
oświadczenie niezgodne z prawdą, przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób 
świadomie i celowo wprowadziła pracodawcę w błąd. 

 
 

§ 10 
1. Osoby, których dochód uległ zmianie w stopniu powodującym zmiany grupy dochodowej, 

w okresie trwania roku kalendarzowego, są zobowiązani niezwłocznie poinformować o tym 
fakcie dyrektora Zespołu i złożyć nowe oświadczenie, w którym należy podać średni dochód 
brutto na osobę w rodzinie za okres ostatnich 3 miesięcy. 
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2. W oświadczeniu należy podać kwotę dochodu z tytułu: 
a) zatrudnienia w kraju i za granicą  
b) działalności rolniczej, gospodarczej 
c) umów zlecenie lub o dzieło 
d) alimentów 
e) stypendiów 
f) emerytur i rent 
g) inne, umieszczone w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT) 

3. Do oświadczenia należy dołączyć stosowne dokumenty np.: 
a) zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach brutto z ostatnich 3 miesięcy 
b) decyzję o przyznaniu emerytury/renty 
c) aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy 
d) zaświadczenie z Urzędu Gminy o rocznych dochodach – w przypadku osób prowadzących 

gospodarstwo rolne 
e) inne dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji materialnej. 

 
§ 11 

Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego w formie wczasów 
organizowanych przez uprawnionych we własnym zakresie 

tzw. „wczasów pod gruszą” 
 

1. Świadczenie przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym. 
2. Świadczenie nie przysługuje pracownikom, którym przyznany będzie ekwiwalent za urlop 

wypoczynkowy. 
3. Wysokość świadczenia wylicza się według przedziałów ustalonych w tabeli wysokości dopłat 

do wypoczynku (załącznik nr 4) z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 
pracownika. 

4. Wypłata dofinansowania następuje w miesiącu czerwcu danego roku kalendarzowego. 
5. Wnioski o dofinansowanie składa się w miesiącu maju danego roku kalendarzowego               

(w terminie do 20 maja). 
 

§ 12 
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży 

 
1. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży  przysługuje raz w ciągu roku 

kalendarzowego. 
2. Świadczenie nie przysługuje pracownikom, którym przyznany będzie  ekwiwalent za urlop 

wypoczynkowy. 
3. Wysokość świadczenia wylicza się według przedziałów ustalonych w tabeli wysokości dopłat 

do wypoczynku (załącznik nr 4) z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 
pracownika. 

4. Wypłata dofinansowania następuje w miesiącu czerwcu danego roku kalendarzowego. 
5. Wnioski o dofinansowanie składa się w miesiącu maju danego roku kalendarzowego               

(w terminie do 20 maja). 
 
 

§ 13 
Dofinansowanie do świadczenia świątecznego 

 
1. Świadczenie przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym. 
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2. Wysokość świadczenia wylicza się według przedziałów ustalonych w tabeli wysokości dopłat 
do wypoczynku (załącznik nr 5) z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 
pracownika. 

3. Osobom zatrudnionym na czas określony, których stosunek pracy ustaje w ciągu roku, 
dofinansowanie przysługuje pod warunkiem pozostawania w zatrudnieniu w dniu złożenia 
wniosku. 

4. Wypłata dofinansowania następuje w miesiącu grudniu danego roku kalendarzowego. 
5. Wnioski o dofinansowanie składa się w miesiącu listopadzie danego roku kalendarzowego               

(w terminie do 20 listopada). 
 

§ 14 
Bezzwrotna pomoc finansowa 

 
1. Zapomogi ze względu na trudną sytuację życiową i materialną przyznawane są jeden raz 

w roku. Wyjątek stanowić mogą: zapomogi losowe (pożar, kradzież itp.) oraz długotrwała 
choroba uprawnionego. 

2. Termin przyznawania świadczeń jest uzależniony od wysokości środków pieniężnych 
znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie. 

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie sytuacji, stanowiącej powód 
ubiegania się o świadczenie: 
a) zaświadczenie lekarskie – w przypadku długotrwałej (przewlekłej) choroby 
b) kserokopię odpisu skróconego aktu zgonu – w przypadku śmierci pracownika (o przyznanie 
świadczenia można ubiegać się do 3 miesięcy od zaistnienia zdarzenia) 

c) w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek itp.) 
dokumentami potwierdzającymi zdarzenie mogą być: zaświadczenie odpowiedniego organu, 
oświadczenie świadka, kopia protokołu (o przyznanie świadczenia można ubiegać się do 3 
miesięcy od zaistnienia zdarzenia). 

 
 

VII. Postanowienia końcowe 
 

§ 15 
1. Regulamin Funduszu jest dokumentem ogólnodostępnym. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechne przepisy prawa.                          
3. Zmian Regulaminu dokonuje się na piśmie w formie aneksów w trybie przyjętym dla jego 

ustalania. 
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez dyrektora Zespołu po uwzględnieniu 

wspólnie uzgodnionego stanowiska organizacji związkowych lub po uprzednim rozpatrzeniu 
odrębnych stanowisk zakładowych organizacji związkowych. 
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Załączniki: 
1. Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących 

i Słabo Słyszących w Katowicach 
2. Preliminarz wydatków Funduszu Socjalnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach 
3. Tabela dopuszczalnych bezzwrotnych wypłat dla pracowników, emerytów i rencistów 
4. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku  pracowników, emerytów i rencistów oraz ich 

dzieci.  
5. Tabela wysokości świadczenia świątecznego  i wartości paczek „mikołajkowych” dla dzieci  
6. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku 

kalendarzowym ze świadczeń finansowanych z ZFŚS 
7. Oświadczenie o zamiarze korzystania w roku kalendarzowym ze świadczeń finansowanych  z ZFŚS 

przyznawanych uprawnionym o najwyższych dochodach  
8. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej / socjalnej 
9. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów 
10. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży 
11. Wniosek o przyznanie świadczenia świątecznego 
12. Wniosek o przyznanie paczki „mikołajkowej” dla dzieci 
13. Zasady udzielania pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe. 
14. Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe 
15. Umowa w sprawie udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe 
 
Regulamin zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach obowiązuje od dnia  16.04.2018 roku. 
 
 
 
 

   Uzgodniono        Zatwierdzam 
 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 

(data, pieczątka, podpis)           (data, pieczątka, podpis dyrektora) 
           
 
 


