
REGULAMIN 

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23  

W RADOMIU  

 

Podstawa prawna: 

 

Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz zasady go-

spodarowania jego środkami regulują przepisy: 

a) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. 

U. Nr 70 z 1996 r., poz. 335, Nr 118 poz. 561, Nr 139 poz. 647, Nr 147 poz. 686, z 

1997 r. Nr 82 poz. 518, Nr 121 poz. 770, z 1998 r. Nr 75 poz. 486, Nr 113 poz. 717, z 

2002 r. Nr 135 poz. 1146 oraz z 2003 r. Nr 213 poz. 2081 z późniejszymi zmianami) 

b) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55 z 1991 r., 

poz. 234 z późniejszymi zmianami); 

c) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 z 1997 r., poz. 

357 z późniejszymi zmianami); 

d) inne podstawy prawne i zasady powszechnie obowiązujące w zakresie organizo-

wania działalności socjalnej finansowanej ze środków zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych.  

 

I Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Źródłami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) są: 

a) odpisy podstawowe w wysokości określanej odrębnymi przepisami  

b) zwiększenia - odsetki od środków na rachunku bankowym Funduszu, darowizny 

oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, ewentualnie inne środki określane w od-

rębnych przepisach 

2. Odpisy, o których mowa w ust. 1 łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pozostałych pracowników oraz emery-

tów i rencistów - byłych pracowników, stanowią jeden Fundusz w szkole. 

3. W miesiącu styczniu każdego roku dyrektor szkoły ustala wykaz pracowników, emery-

tów i rencistów objętych pomocą w danym roku kalendarzowym.  

Załącznik nr 1 

§ 2 

1. Podstawę gospodarowania środkami ZFŚS stanowią:  

a) regulamin ZFŚS; 

b) roczny plan rzeczowo-finansowy - opracowany przez Zakładową Komisję Świad-

czeń Socjalnych (ZKŚS) i zatwierdzony przez Dyrektora szkoły. 

Załącznik nr 2 



§ 3 

Kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy, wraz ze zwiększe-

niami, gromadzona jest w ustalonych przepisami prawa terminach na odrębnym rachunku 

bankowym. 

§ 4 

Podstawę do przyznania ulgowych usług i świadczeń socjalnych stanowi umotywowany 

wniosek (wypełniony według wzoru załączonego do regulaminu) osoby uprawnionej, ubiega-

jącej się o dopłatę z Funduszu, uzupełniony jej oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzin-

nej oraz zawierający wysokość dochodu przypadającego na osobę w rodzinie obliczonego 

od dochodów brutto za okres miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 

Załącznik nr 3 

§ 5 

1. Całość spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem środków Funduszu pro-

wadzi Zakładowa Komisja Świadczeń Socjalnych (ZKŚS), składająca się z 3 – 6 przed-

stawicieli pracowników, w tym co najmniej po 1 przedstawicielu związków zawodo-

wych działających w szkole i posiadających pełnomocnictwa swoich organizacji związ-

kowych. 

2. Do zadań komisji należy: 

a) sporządzanie projektu rocznego planu rzeczowo – finansowego; 

b) rozpatrywanie wniosków o udzielanie pomocy socjalnej oraz podejmowanie w 

tym zakresie decyzji; 

c) sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń; 

d) przygotowanie zmian w regulaminie.  

3. Komisja może wystąpić do pracownika o potwierdzenie prawdziwości danych zawar-

tych w dokumentach dołączonych do wniosku, w sytuacji, gdy są one niejasne bądź 

budzą wątpliwości natury prawnej, finansowej lub innej. 

4. Komisja podejmuje decyzje w wyniku uzgodnień, a nie głosowania. 

5. Protokoły z posiedzeń ZKŚS po sprawdzeniu zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

 

II. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu 

 

§ 6 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:  

a) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (na czas nie-

określony i określony, na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania); 

b) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i zdro-

wotnych; 

c) emeryci i renciści - byli pracownicy zakładu pracy; 

d) członkowie rodzin pracowników oraz członkowie rodzin emerytów i rencistów 

wspólnie zamieszkujący i gospodarujący z osobą uprawnioną do korzystania z 

Funduszu; 



e) członkowie rodziny zmarłego pracownika, emeryta lub rencisty, którzy byli na je-

go utrzymaniu. 

2. Do uprawnionych członków rodzin, zalicza się: 

a) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci 

współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach ro-

dziny zastępczej, oraz wnuki i rodzeństwo w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w 

szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat;  

b) osoby wymienione w pkt. a) niezdolne do żadnej pracy na skutek niepełno-

sprawności - bez względu na wiek; 

c) współmałżonka, o ile pozostaje na utrzymaniu osoby uprawnionej. 

3. Małżonkowie zatrudnieni w jednym zakładzie pracy mogą ubiegać się o daną usługę 

lub świadczenie na takich samych prawach jak pozostali pracownicy; ze świadczeń 

przysługujących na dziecko każdy z nich może korzystać oddzielnie. 

 

III. Przeznaczenie funduszu 

§ 7 

1. Z opisu na ZFŚS (zgodnie z art. 53, ust. 1a Karty Nauczyciela), wypłacane są czynnym 

nauczycielom świadczenia urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym 

mowa w przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w par. 1, ust. 1 

pkt. b. 

2. Świadczenia te są proporcjonalne do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nau-

czyciela w danym roku szkolnym. 

3. Świadczenie urlopowe ma charakter roszczeniowy i powinno być wypłacone do końca 

sierpnia każdego roku. 

§ 8 

1. Środki ZFŚS są przeznaczone na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób upraw-

nionych do korzystania z Funduszu w różnych rodzajach i formach działalności socjalnej, 

a zwłaszcza na: 

a) krajowe i zagraniczne wczasy pracownicze i wczasy turystyczne zakupione indy-

widualnie przez osobę uprawnioną i zakwalifikowaną do dopłaty z Funduszu, po-

siadającą fakturę potwierdzająca ich nabycie, miejsce i czas trwania wypoczynku 

oraz wysokość poniesionego wydatku,  

b) krajowe i zagraniczne kolonie letnie i obozy młodzieżowe opłacane indywidualnie 

przez osoby uprawnione, które zakwalifikowały się do dopłaty z Funduszu, posia-

dającą fakturę potwierdzająca ich nabycie, miejsce i czas trwania wypoczynku 

oraz wysokość poniesionego wydatku ,  

c) ekwiwalent za wypoczynek organizowany przez osobę uprawnioną we własnym 

zakresie (w przypadku pracowników administracji i obsługi szkoły, korzystających 

z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzo-

wych),  

d) działalność kulturalno-oświatową organizowaną w postaci imprez artystycznych i 

kulturalnych (z wyjątkiem zabaw sylwestrowych i karnawałowych), socjalnych 



spotkań kulturalno – oświatowych , sportowo - rekreacyjnych lub zakupu biletów 

wstępu na te imprezy, 

e) działalność sportowo-rekreacyjną organizowaną w postaci różnych ogólnodo-

stępnych form rekreacji ruchowej np. festynów, kuligów, majówek, wyjazdów na 

grzybobranie, 

f) wypoczynek w dni wolne od pracy organizowany w formie krótkich wycieczek, 

rajdów, zlotów, spływów, biwaków, itp.,  

g) dopłaty do pobytów w sanatoriach, placówkach leczniczo- sanatoryjnych, 

h) dopłaty do wycieczek szkolnych, tzw. zielonych szkół dla dzieci pracowników na 

podstawie dokumentu potwierdzającego miejsce i czas trwania wycieczki oraz 

wysokość poniesionego wydatku, 

i) opiekę nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach oraz innych formach wychowania 

przedszkolnego. 

2. Środki Funduszu są przeznaczone także na udzielanie osobom uprawnionym pomocy 

materialnej: 

a) zapomogi losowe (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, ciężka choroba, śmierć) 

b) zapomogi z tytułu trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej, 

c) pomoc rzeczowa (np. lekarstwa, odzież, artykuły żywnościowe, a także w formie 

zakupu bonów towarowych). 

 

IV. Zasady przyznawania świadczeń 

§ 9 

Świadczenia socjalne (oprócz świadczenia urlopowego dla nauczycieli) finansowane z Fundu-

szu nie mają charakteru roszczeniowego. 

§ 10 

Nowo zatrudniony pracownik może ubiegać się o ulgi i świadczenia z Funduszu - od pierw-

szego dnia zatrudnienia, natomiast o dopłaty do skierowań na różne formy krajowego wypo-

czynku, na leczenie sanatoryjne - dopiero po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy.  

§ 11 

1. Warunkiem przyznawania świadczeń są:  

a) złożenie wniosku o przyznanie świadczenia na druku obowiązującym w placów-

ce, 

b) złożenie oświadczenia o dochodach miesięcznych na jednego członka w rodzi-

nie, 

c) złożenie innych zaświadczeń lub dowodów o poniesionych kosztach, jeśli wnio-

sek o przyznanie świadczeń ich dotyczy. 

2. Negatywnie zaopiniowane wnioski osób uprawnionych ubiegających się o świadcze-

nie z Funduszu nie wymagają uzasadnienia, a decyzja Dyrektora odmawiająca dopłaty 

jest ostateczna. 

3. Osoba składająca wniosek o świadczenie jest obowiązana wiarygodnie go uzasadnić i 

podać rzetelnie wyliczony dochód na osobę w rodzinie. W razie nie spełnienia tych wa-

runków wniosek zostaje oddalony. 



 

 

 

V. Przyznawanie pomocy na cele mieszkaniowe 

§ 12 

Fundusz mieszkaniowy przelewany jest do Bursy nr 1 w Radomiu w wysokości 1% na-

liczenia. 

 

 

 

VI. Priorytety w przyznaniu świadczeń 

§ 13 

1. Świadczenia socjalne, o których mowa w niniejszym regulaminie w pierwszej kolejno-

ści przysługują osobom: 

a) utrzymującym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają socjalnej 

opieki i leczenia oraz wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone; 

b) samotnie wychowującym dzieci i osobom posiadającym rodziny wielodzietne; 

c) mającym trudną sytuację rodzinną lub życiową; 

d) żyjącym w szczególnie trudnych warunkach mieszkaniowych; 

e) mającym trudną sytuację ze względu na stan zdrowia, wymagającym leczenia 

bądź opieki; 

f) mającym niskie dochody na osobę w rodzinie. 

2. Pracownicy objęci opieką socjalną mogą ubiegać się o dane świadczenie: 

a) pracownik lub emeryt może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku raz w ro-

ku kalendarzowym (na pracownika), 

b) dofinansowanie do wycieczek szkolnych, kolonii, obozów, zielonych szkół dzieci 

pracowników przysługuje raz w roku budżetowym (na pracownika), 

c) osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej może być przy-

znana zapomoga finansowa raz w roku kalendarzowym.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być zwielokrotniona. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

§ 14 

Środki Funduszu, które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym prze-

chodzą na rok następny. 

§ 15 

1. Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego są rozpatrywane na posiedzeniach Za-

kładowej Komisji Świadczeń Socjalnych, jednak ostateczną decyzję o przyznaniu 

świadczenia podejmuje Dyrektor szkoły. 

2. Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego należy składać u przewodniczącego 

ZKŚS. 

3. ZKŚS obraduje minimum 3 razy w roku kalendarzowym.  



4. Każdorazowo o posiedzeniu ZKŚS informuje jej przewodnicząca poprzez wywieszenie 

informacji dla pracowników na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. Informacja 

taka jest dostępna także w sekretariacie szkoły. 

§ 16 

1. Informacje o dofinansowaniu wypoczynku letniego oraz świadczeniach urlopowych 

można uzyskać w księgowości szkoły. 

2. Informacje o przyznaniu lub odmowie pomocy materialnej lub pieniężnej przekazuje 

przewodnicząca ZKŚS bezpośrednio wnioskodawcom. 

3. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do postanowień komisji, 

które zostaną rozpatrzone i zweryfikowane przez Dyrektora szkoły. 

4. Zasady i warunki przyznawania usług i świadczeń socjalnych oraz zasady ich dofinan-

sowania z Funduszu odnoszą się bez wyjątku do ogółu osób uprawnionych. 

5. Protokoły i decyzje ZKŚS przechowywane są przez 5 lat. 

§ 17 

1. Postanowienia regulaminu podaje się do wiadomości wszystkich pracowników. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 

3. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są:  

a) wykaz pracowników objętych opieką socjalną (załącznik nr 1); 

b) roczny plan rzeczowo- finansowy (załącznik nr 2); 

c) wzór wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego – jeden dotyczący wszyst-

kich rodzajów działalności (załącznik nr 3). 

&18 

Znowelizowany regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wchodzi w życie 

od 01 stycznia 2009 roku. 

 

 

 

 

Uzgodniono z organizacjami związkowymi: 

 

 

 

 

…………………………………………..                   …………………………………………..



Załącznik nr 1 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW 

objętych opieką socjalną w roku kalendarzowym ………………. 

 

Lp. Nazwisko, imię Uwagi  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

 

 

WYKAZ EMERYTÓW I RENCISTÓW 

objętych opieką socjalną w roku kalendarzowym ………………… 

 

Lp. Nazwisko, imię Uwagi  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 



Załącznik nr 2 

Roczny plan rzeczowo-finansowy 

 

Forma działalności Kwota 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 



..................................................                                                                       Załącznik nr 3 

.................................................. 

.................................................. 

(imię i nazwisko, adres, telefon) 

 

Dyrektor 

Publicznej Szkoły  

Podstawowej nr 23 w Radomiu 

 

 

Proszę o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie 

 

 .................................................................................................................................................... 

 

z przeznaczeniem na (krótkie uzasadnienie): 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

Jednocześnie składam: 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU MIESIĘCZNEGO 

We wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje wraz ze mną.............................osób. 

Oświadczam, że wysokość dochodu miesięcznego przypadająca na jednego członka rodziny 

wynosi......................................................za ostatni miesiąc. (brutto/netto) 

Słownie:...................................................................................................................................... 

 

........................................................... 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

Adnotacje ZKŚS 

Data wpłynięcia wniosku.............................................. 

Decyzją z dnia ..................... ............ Zakładowa Komisja Świadczeń Socjalnych postanowiła:  

a) przyznać świadczenie w wysokości........................................................... 

b) odrzucić wniosek. 

 

 



Załącznik nr 4 

 

TABELA 

 

wysokości dofinansowania wypoczynku  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

 

 

 

Wysokość dofinansowania………………………………………………..  

 

 

 Dopłata do wypoczynku według stawki bazowej          

 

1 - 100%  

 

2 - 90% 

 

 

 

 

Progi dochodu oraz wysokość stawki bazowej ustalane będą corocznie na posiedzeniu Komi-

sji Socjalnej w dniu 15 czerwca. 

 

 

 

Uwaga. 

Tabela nie ma zastosowania do świadczenia urlopowego dla nauczycieli 

 


