Załącznik do Zarządzenia nr 21/2018/2019
Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Częstochowie z dnia 30 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3
W CZĘSTOCHOWIE
Rozdział 1
Postanowienia Ogólne
Podstawy prawne działalności socjalnej określają:
1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jednolity Dz.U. z
2018 r. poz.1316 z późn.zm.) zwana dalej „ ustawą o ZFŚS”
2.Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.263)
3.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r poz. 967 z późn.
zm )
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) (Dz.Urz. UE L119 )
5.Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. z 2018 r poz.1000 z późn. zm.)
Ustala się co następuje:
§1
Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 3 w Częstochowie, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki korzystania z usług i
świadczeń finansowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „funduszem”,
oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.
§2
1.Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób
uprawnionych do korzystania z funduszu, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, z uwzględnieniem
ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
2.Działalność socjalna o, której mowa w pkt.1 obejmuje usługi świadczone na rzecz:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli
Dofinansowania wypoczynku letniego pracowników
Dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci
Zapomóg pieniężnych losowych
Zapomóg pieniężnych socjalnych
Działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-turystycznej
Zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe

3.Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Nieskorzystanie z niego przez osobę uprawnioną nie jest
podstawą do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania.
§3
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Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 zwanej dalej „Pracodawcą”, gospodaruje środkami
funduszu w zakresie określonym w ustawie o ZFŚS, w niniejszym Regulaminie oraz rocznym planie
rzeczowo-finansowym.
§4
1.Podstawę podziału środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan
rzeczowo-finansowy ( zał. 1)
2.Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego sporządza dyrektor w uzgodnieniu z Biurem Finansów
Oświaty oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi.
§5
Świadczenia socjalne z funduszu są przyznawane na wniosek osób uprawnionych i nie mają charakteru
roszczeniowego.
§6
Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w
uzgodnieniu z działającymi na terenie placówki organizacjami związkowymi.
§7
Do prowadzenia dokumentacji ZFŚS dyrektor placówki powołuje osobę spośród pracowników Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 3.

Rozdział 2
Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
§8
1.Do korzystania z Funduszu uprawnieni są:
1)
2)
3)
4)

Pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 na podstawie umowy o pracę
Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i zdrowotnych
Emeryci i renciści ( byli pracownicy placówki)
Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-3

2.Członkami rodzin są :
1) Współmałżonkowie
2) dzieci własne lub przysposobione, dzieci współmałżonka w wieku do 18 lat; jeżeli kształcą się w
szkole i nie pracują – do ukończenia nauki ( nie dłużej niż do 25 roku życia)
3) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach - jeżeli byli na ich utrzymaniu
3.Pracownikom, którzy w trakcie roku rozwiązali umowę o pracę z placówką nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Funduszu.
§9
1.Osoby o których mowa w § 8 pkt.3 ubiegające się o świadczenia z funduszu, obowiązane są
udokumentować swoje prawo do korzystania z funduszu poprzez przedłożenie decyzji o przyznaniu
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prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego z chwilą jego
otrzymania oraz przedłożenia decyzji o waloryzacji do 15-go kwietnia każdego roku.
2.Ubiegając się o świadczenia dla dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie potwierdzające
pobieranie nauki oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu pracownika,
emeryta, rencisty i z nim zamieszkuje.
Rozdział 3
Źródła Funduszu
§ 10
Źródłami Funduszu są:
1.Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika niebędącego nauczycielem w wysokości
37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.
2.Odpis dla nauczycieli dokonuje się corocznie w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej,
przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym
wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny etat), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej
liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie
budżetowej.
3.Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w
wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz świadczeń kompensacyjnych.
4.Zwiększa się Fundusz o odpis dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami) w wysokości
6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.
5.Środki funduszu zwiększa się o:
1)
2)
3)
4)
5)

Odsetki od środków z funduszu
Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe
Darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych
Wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego
Inne środki określone ustawą o ZFŚS i innych przepisach (np. art 108 Kodeksu Pracy)

6.Odpisy i zwiększenia stanowią jeden fundusz.
7.Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
Rozdział 4
Zakres działalności socjalnej
§ 11
1.Wypłata corocznego świadczenia urlopowego na zasadach określonych w art.53 ust 1a Karty
Nauczyciela, które ustalone jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w
danym roku szkolnym oraz wypłacane nauczycielowi do końca sierpnia.
2. Finansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku w formie:
a) dopłat do wypoczynku letniego pracowników
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b) dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży pracownika organizowanych w formie kolonii i obozów
3.Finansowanie lub dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej w
formie spotkań, wyjść, wycieczek i wyjazdów integracyjnych.
4.Udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej lub finansowej dla osób dotkniętych wypadkami
losowymi lub znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej:
a) zapomogi losowe
b) zapomogi socjalne, w tym pomoc finansową w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie
jesienno-zimowym oraz świątecznym
5.Udzielanie pomocy mieszkaniowej w formie pożyczek zwrotnych na:
a) remont i modernizację mieszkania
b) remont i modernizację domu
Rozdział 5
Tryb i zasady przyznawania świadczeń

§ 12
1. Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłaty z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej,
rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
2. Świadczenia z Funduszu w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym
1)
2)
3)
4)

W najtrudniejszej sytuacji materialnej życiowej, rodzinnej
Samotnie prowadzące gospodarstwo
Wychowującym samotnie dzieci.
Mającym dzieci , które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej kosztownej opieki.

3. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy, co oznacza , że nie
mają charakteru roszczeniowego. W przypadku odmowy przyznania świadczenia lub przyznania
świadczenia w niższej wysokości, osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych
roszczeń. Odmowa przyznania świadczenia lub przyznanie go w niższej wysokości nie wymaga
pisemnego uzasadnienia. Decyzja Dyrektora odmawiająca dopłaty jest ostateczna.
4. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń
finansowanych ze środków funduszu, składają w nieprzekraczalnym terminie do końca maja każdego
roku oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na jednego członka rodziny,
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ubiegania się o świadczenie ( zał.2 ).
5.Oświadczenie o dochodzie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej, a pracownik może
zostać zobowiązany przez pracodawcę do złożenia kserokopii PIT-u .
6.Osoba uprawniona ma obowiązek wykazać faktyczną wysokość wszystkich dochodów pochodzących
ze stosunku pracy, stosunku służbowego i działalności gospodarczej, uzyskiwanych przez wspólnie
zamieszkujące i prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe osoby (przychód pomniejszony o składki
na ubezpieczenie społeczne podzielony na 12 miesięcy i liczbę uprawnionych członków rodziny).
7.Osoby zatrudnione w trakcie roku składają w/w dokumenty w terminie miesiąca od daty zatrudnienia.
8. Emeryci/renciści – składają z chwilą otrzymania decyzji emerytalno-rentową z ZUS.
Do 15-go kwietnia decyzję o waloryzacji emerytury.
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9. Brak złożenia dokumentów skutkuje brakiem przyznania świadczeń.
§ 13
1.Finansowanie dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci pracownika organizowanego na terenie
kraju i poza granicami (obozy, zimowiska, kolonie)
a) przyznawane jest na wniosek pracownika raz w roku na każde dziecko.
b) kwota max dla dofinansowania form wypoczynku wynosi 500 zł.
c) wysokość dofinansowania nie może być wyższa od kosztów poniesionych wykazanych w
dokumentacji
d) wysokość dofinansowania uzależniona jest bezpośrednio od wysokości dochodu przypadającego na
uprawnionego członka rodziny
e) kwoty max mogą ulec zmianie w zależności od możliwości funduszu.
§ 14
1.Finasownanie lub dofinansowanie organizowanej przez placówkę działalności kulturalno-oświatowej
oraz sportowo-rekreacyjnej i turystycznej w formie spotkań, wyjść, wycieczek i wyjazdów integracyjnych
możliwe jest przy co najmniej 30% udziale wszystkich uprawnionych między innymi na :
a) bilety wstępu na imprezy artystyczne, kulturalne i sportowe (kino, teatr, występy estradowe, koncerty)
b) wyjścia i wyjazdy integracyjne
c) wycieczki turystyczno-krajoznawcze
2.Uprawniony członek rodziny może korzystać z organizowanej przez placówkę działalności kulturalnooświatowej pokrywając 100 % kosztów organizowanej imprezy.
§ 15
1. Udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej lub finansowej dla osób dotkniętych wypadkami
losowymi lub znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej odbywa się na
pisemnie uzasadniony wniosek pracownika lub byłego pracownika.
1) zapomogi losowe udzielane w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami
żywiołowymi, kradzieżą mienia znacznej wartości, pożarem, śmiercią osoby bliskiej, długotrwałą
chorobą potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim lub inną udokumentowaną przyczynę, która powoduje
znaczne pogorszenie sytuacji materialnej pracownika lub byłego pracownika.
- warunkiem uzyskania pomocy jest przedstawienie wraz z wnioskiem przez osobę ubiegającą się o
taką pomoc wiarygodnego dokumentu potwierdzającego sytuację tj. zaświadczenie lekarza specjalisty o
przewlekłej chorobie, faktury za leki, kserokopię odpisu skróconego aktu zgonu, kopie protokołu szkody
itp.
2) zapomogi socjalne udzielane ze względu na trudną sytuację materialną, rodzinną lub życiową w
przypadku okresowo występujących trudności pracownika/byłego pracownika
- wysokość świadczenia nie może przekraczać poniesionych kosztów wykazanych w dokumentacji
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- pracownik lub były pracownik powinien w uzasadnieniu podać wszystkie okoliczności mające wpływ na
trudną sytuację oraz dołączyć dokumenty na podstawie których można określić wysokość poniesionych
kosztów
- udzielanie świadczeń z Funduszu w formie zapomóg pieniężnych bezzwrotnych nie jest uzależnione
jedynie od wysokości dochodu przypadającego na jednego uprawnionego członka rodziny, ale też od
sytuacji życiowej i rodzinnej osób.
c) pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno-zimowym oraz
świątecznym
- świadczenie finansowe przyznawane na pisemny wniosek pracownika
- kwota bazowa przyjmowana dla ustalenia wysokości świadczenia proponowana każdorazowo przez
pracodawcę, przy uwzględnieniu możliwości finansowych wynikających z rocznego planu dochodów i
wydatków
§ 16
1.Udzielanie pomocy mieszkaniowej w formie pożyczek zwrotnych na remont i modernizację
mieszkania lub domu odbywa się na warunkach określonych w umowie.
1) Pożyczkę może otrzymać każdy pracownik zatrudniony w placówce na czas nieokreślony.
2) Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest poręczenie przez dwóch poręczycieli.
3) Poręczycielem może być osoba zatrudniona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 na czas
nieokreślony. Osoba dokonująca poręczenia wyraża zgodę na potrącenie z ich wynagrodzenia za pracę
rat pożyczki w razie zaprzestania jej spłaty przez pożyczkobiorcę.
4) Pomoc mieszkaniowa może być udzielona wyłącznie na wniosek pracownika.
5) Wysokość pomocy mieszkaniowej nie jest uzależniona od wysokości dochodu przypadającego na
jednego uprawnionego członka rodziny i wynosi nie więcej niż 5000 zł dla pracownika.
6) Okres spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe wynosi nie więcej niż 3 lata.
7) Spłata rat pożyczki następuje od następnego miesiąca po dacie otrzymania pożyczki.
8) O przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe decyduje kolejność składanych wniosków.
9) Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 3 % od przyznanej kwoty, liczone wg
wzoru:
Kwota pożyczki x 3 % = wartość odsetek
10) Korzystanie z urlopu wychowawczego, renty, emerytury nie zwalniają pożyczkobiorcy z obowiązku
spłacania miesięcznych rat pożyczki.
11) Przyznana pożyczka może zostać w szczególnie uzasadnionych losowo przypadkach umorzona w
całości lub częściowo.
11) W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona część pożyczki zostaje umorzona w całości wraz
z odsetkami.

6

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 17

1.Pracodawca prowadzi ewidencję rodzajów i wysokości świadczeń udzielonych poszczególnym
osobom uprawnionym.
§ 18
1.Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym
2. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
3.Osoby starające się o dofinansowanie z Funduszu składają każdorazowo pisemne wnioski
(nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli).
§ 19
1. W celu uzyskania świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości osoba uprawniona
wyraża zgodę w formie oświadczenia na udostępnienie pracodawcy/administratorowi i przetwarzanie
przez niego danych osobowych, w tym o sytuacji zdrowotnej. Dane osobowe osób uprawnionych są
wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z udzieleniem wsparcia z ZFŚS.
2. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich
potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i
zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
3. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych pozyskanych celem realizacji
postanowień ustawy o ZFŚS oraz niniejszego Regulaminu otrzymują upoważnienie od Pracodawcy
do przetwarzania pozyskanych danych osobowych.
4. Osoby, o których mowa w ust. 4 są obowiązane do zachowania pozyskanych danych osobowych w
tajemnicy.
5. Wyrażenie zgody o której mowa w ust. 1 jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania świadczenia.
6. Odmowa udostępnienia danych osobowych pracodawcy/administratorowi jest równoznaczna z
odmową wsparcia z ZFŚS.
7. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
§ 20
1.Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie
reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie Tel.34
3231382, e-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodms@sod.edu.pl lub nr
telefonu 343625105
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.c, art 9 ust.2 b RODO, ustawy z dnia 4
marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także regulaminu zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych w celu przyznania i realizacji świadczeń z funduszu.
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4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
który jest dostępny w sekretariacie placówki.
5. Dane osobowe będą przekazywane lub udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na
podstawie przepisów prawa, w szczególności związki zawodowe, Biuro Finansów Oświaty, bank, Urząd
Skarbowy
6. Osobie, która podała dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści danych, a także prawo do
ich poprawiania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa .
§ 21
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne.
§ 22
Wzory wniosków o udzielenie świadczeń z funduszu stanowią załączniki do regulaminu
§ 23
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
obowiązuje z dniem 01 września 2019 r.
W uzgodnieniu ze związkami zawodowymi w dn. 26.08.2019 r.

8

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W CZĘSTOCHOWIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

-

Roczny plan rzeczowo – finansowy
Oświadczenie o dochodach
Wniosek o przyznanie zapomogi
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego pracownika
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci
Umowa – pożyczka mieszkaniowa
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