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Załącznik do zarządzenia Dyrektora  
nr 12/2020 z dnia 12.03.2020 r. 

 
 

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 

IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W BOBOWICKU 
 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. [zakres regulacji] 
 

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady  
i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, oraz zasady przeznaczania środków funduszu na 
poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 
 

§ 2. [przeznaczenie ZFŚS] 
 

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)  różnych form wypoczynku, 
2) działalności kulturalno-oświatowej, 
3) udzielania pomocy finansowej oraz zapomóg losowych,  
4) zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. 

 
§ 3. [administrowanie ZFŚS] 

 
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku, 
zwany dalej „Pracodawcą” gospodaruje środkami funduszu w zakresie określonym w ustawie  
z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r, poz. 1352 ze 
zm.), w Regulaminie oraz w rocznym planie rzeczowo-finansowym. 
 
  

§ 4. [zakładowa komisja socjalna] 
 

1. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku 
powołuje się zakładową komisję socjalną. 

2. W skład zakładowej komisji socjalnej, zwanej dalej „Komisją” wchodzą: 
1) przedstawiciel nauczycieli – przewodniczący, 
2) przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zespole (po jednym 

przedstawicielu), 
3) dwóch przedstawicieli pracowników administracji i obsługi, 
4) przedstawiciel emerytów i rencistów (jeżeli sprawa dotyczy tej grupy wnioskodawców).  

3. Przedstawiciel nauczycieli wybierany jest podczas posiedzenia Rady pedagogicznej. 
4. Reprezentanci pracowników administracji i obsługi wybierani są poprzez przedstawicieli tej 
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grupy zawodowej funkcjonującej w Zespole. 
5. Reprezentanci, o których mowa w ust. 2 i 3 wybierani są na czas nieokreślony i swoje 

funkcje pełnią do momentu odwołania przez organy powołujące lub do momentu złożenia 
rezygnacji. 

6. Zebrania Komisji są protokołowane, a protokolantem jest jeden z członków Komisji,  
o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

7. Komisja swoje decyzje podejmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 
8. W przypadku, gdy wynik głosowania nie pozwala określić większości, ostateczną decyzję 

podejmuje Pracodawca. 
9. Pracodawca wstrzymuje decyzje Komisji, które są sprzeczne z przepisami prawa. 
10. Komisja rozpatruje jedynie kompletne wnioski. 
11. Braki formalne we wnioskach należy usunąć w terminie wskazanym przez Komisję. 
12. Przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 10 skutkuje ostatecznym odrzuceniem 

wniosku. 
13. Obsługę finansowo – księgową Funduszu realizuje dział księgowości Zespołu. 
14. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie 

poruszanych spraw pracowniczych. 
 

§ 5. [plan rzeczowo-finansowy] 
 

1. Podstawę podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 
stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy.  

2. Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego sporządza pracodawca, w uzgodnieniu  
z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Zespole do 30 marca danego 
roku kalendarzowego. 

3. W planie rzeczowo – finansowym ustala się na dany rok kalendarzowy kwoty bazowe: 
1) dofinansowania do wypoczynku osób uprawnionych, 
2) pomocy finansowej, 
3) zapomogi losowej. 

4. Kwoty bazowe ustala się na podstawie prognozowanych wydatków i posiadanych środków. 
5. Kwoty bazowe mogą być korygowane w ciągu roku w zależności od posiadanych środków. 
6. Wysokość przyznanego świadczenia socjalnego oblicza się przy uwzględnieniu wartości 

procentowych zawartych w poniższej tabeli: 

Grupa Dochód brutto na 1 członka 

rodziny 

% kwoty bazowej 

przyznawanego świadczenia socjalnego 

I do 1700 zł 90 - 95 

II 1701 – 2500 zł 80 - 89 

III 2501 – 3500 zł 70 - 79 

IV Powyżej 3500 zł 60 – 69  

7. Wysokość świadczenia socjalnego oblicza się jako iloczyn kwoty bazowej przez odpowiedni 
procent. 

8. Jeżeli poniesione koszty przez osoby uprawnione na wypoczynek są mniejsze od kwoty,  
o której mowa w ust. 3 pkt 1, to za kwotę bazową przyjmuje się bezpośrednio poniesiony 
koszt. 
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§ 6. [charakter świadczeń] 

 
1. Świadczenia socjalne z funduszu, zwane dalej „Świadczeniami”, są przyznawane na 

wniosek osób uprawnionych i nie mają charakteru roszczeniowego. 
2. Dopuszczalne jest organizowanie przez Pracodawcę ze środków funduszu imprez 

masowych przeznaczonych do wszystkich osób uprawnionych. Decyzję o zorganizowaniu 
takiej imprezy podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami 
związkowymi działającymi w Zespole. 

 
§ 7. [przyznawanie świadczeń] 

 
Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi 
organizacjami związkowymi działającymi w Zespole. 
 

§ 8. [kryterium przyznawania świadczeń] 
 

Ustalanie celu, rodzaju i wysokości świadczenia jest dokonywane na podstawie sytuacji życiowej, 
rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 

 
Rozdział II 

Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
 

§ 9. [osoby uprawnione] 
 

Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są:  
1) pracownicy Zespołu bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i wymiar 

zatrudnienia, zwani dalej „Pracownikami”, 
2) emeryci i renciści – byli pracownicy Zespołu, dla których Zespół był ostatnim miejscem 

zatrudnienia przed nabyciem prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, 

3) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne, 
przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej, dzieci 
współmałżonka w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia 
nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 lat, 

4) współmałżonek – jeżeli nie jest nigdzie zatrudniony i pozostaje na wyłącznym 
utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty.  

 
§ 10. [dokumentowanie prawa do korzystania z ZFŚS] 

 
1. Osoby, o których mowa w § 9 pkt 2, ubiegające się o świadczenia z funduszu, obowiązane 

są udokumentować swoje prawo do korzystania z funduszu poprzez przedłożenie decyzji  
o przyznaniu prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego. 

2. Emeryci, renciści, osoby korzystające z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 
corocznie przedstawiają decyzję o waloryzacji pobieranego świadczenia do końca kwietnia 
danego roku kalendarzowego. 

3. Ubiegając się o świadczenia na członków rodziny, o których mowa w § 9 pkt 3 i 4, należy 
złożyć następujące dokumenty: 
1) w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – zaświadczenie potwierdzające pobieranie 

nauki oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu pracownika, 
emeryta lub rencisty, 
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2) w przypadku współmałżonka – zaświadczenie urzędu pracy potwierdzające posiadanie 
statusu bezrobotnego. 

 
Rozdział III 

Zakres działalności socjalnej finansowanej z funduszu 
 

§ 11. [wypoczynek] 
 

1. W ramach usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku środki funduszu 
przeznacza się na dofinansowanie krajowego lub zagranicznego wypoczynku osób 
uprawnionych. 

2. Ze środków funduszu można finansować krajowy lub zagraniczny wypoczynek 
organizowany przez Pracodawcę dla osób uprawnionych. 

3. Propozycje krajowego lub zagranicznego wypoczynku organizowanego przez Pracodawcę 
ustala Komisja, która po konsultacjach wśród pracowników Zespołu przedstawia ostateczną 
ofertę do zatwierdzenia Pracodawcy. 

4. Ze środków funduszu można finansować w szczególności następujące formy wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży, o których mowa w § 9 pkt 3: 
1) kolonie wypoczynkowe lub zdrowotne, 
2) obozy krajowe lub zagraniczne, 
3) zimowiska krajowe lub zagraniczne, 
4) zielone szkoły, wycieczki szkolne organizowane w ciągu roku szkolnego, 
kupione indywidualnie przez osoby uprawnione do korzystania z funduszu. 

5. Ze środków funduszu można finansować w szczególności następujące formy wypoczynku 
dla osób uprawnionych, o których mowa w § 9 pkt 1 – 2 i 4: 
1) wczasy krajowe lub zagraniczne, 
2) wycieczki krajowe lub zagraniczne, 
3) leczenie sanatoryjne, 
4) wczasy profilaktyczno – lecznicze, 
kupione indywidualnie przez osoby uprawnione do korzystania z funduszu. 

6. Ze środków funduszu można również finansować wypoczynek organizowany we własnym 
zakresie przez pracowników administracji i obsługi „wczasy pod gruszą”. 

7. Prawo do świadczenia, o którym mowa w ust. 6 przysługuje tym osobom, które korzystają 
co najmniej z 14 dni nieprzerwanego wypoczynku. 

 
 

§ 12. [procedury] 
 

1. Pracownik pedagogiczny Zespołu, rencista, emeryt oraz współmałżonkowie tych osób,  
o których mowa w § 9 pkt. 4 w ciągu danego roku kalendarzowego mogą się ubiegać  
o dofinansowanie do tylko jednej z form wypoczynku, o których mowa w § 11 ust. 2 lub 5. 

2. Pracownik administracji i obsługi Zespołu oraz współmałżonkowie tych osób,  
o których mowa w § 9 pkt. 4 w ciągu danego roku kalendarzowego mogą się ubiegać o 
dofinansowanie do tylko jednej z form wypoczynku, o których mowa w § 11 ust. 2, 5 lub 6. 

3. Dofinansowanie do form wypoczynku, o których mowa w § 11 ust. 4, przysługuje osobom 
uprawnionym, o których mowa w § 9 pkt 3, o ile w danym roku kalendarzowym nie 
korzystały one z dofinansowania, o którym mowa w § 11 ust. 2. 

4. Każda forma wypoczynku wymaga złożenia odpowiedniego wniosku, który stanowi 
załączniki nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Wniosek o dofinansowanie form wypoczynku, o których mowa w § 11 wnioskodawca 
składa do 30 marca (wypoczynek zimowy) lub do 15 października (wypoczynek letni). 

6. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, o którym mowa w § 11 ust. 4, 
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osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz w ciągu roku kalendarzowego na każde 
dziecko. 

 
§ 13. [świadczenie urlopowe nauczycieli] 

 
Niezależnie od dofinansowania, o którym mowa w § 11, nauczycielom przysługuje świadczenie 
urlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela. 
 

§ 14. [działalność kulturalno-oświatowa] 
 
Działalność kulturalno-oświatowa finansowana ze środków funduszu obejmuje: 

1) finansowanie imprez masowych organizowanych wyłącznie przez Pracodawcę dla 
wszystkich osób uprawnionych w formie imprez artystycznych, kulturalnych lub 
rozrywkowych, 

2) dofinansowanie do zakupu biletów wstępu do kina, teatru, opery, muzeum, galerii, 
filharmonii, na koncerty i inne wydarzenia kulturalno-artystyczne.  

 
§ 15. [procedury] 

 
1. Finansowanie imprez masowych, o których mowa w § 14 pkt 1, odbywa się w całości ze 

środków funduszu.  
2. Osoby uprawnione biorące udział w imprezie masowej, o której mowa w § 14 pkt 1 nie 

ponoszą żadnych dodatkowych opłat z tym związanych, ani nie składają wniosków  
o przyznanie takiego świadczenia.  

3. Ogłoszenie o imprezie masowej udostępnia się na tablicy ogłoszeń w pokoju 
nauczycielskim, sekretariacie, a także za pomocą dziennika elektronicznego. Natomiast 
uprawnionych emerytów i rencistów informuje telefonicznie lub osobiście przedstawiciel tej 
grupy uprawnionych, który jest członkiem Komisji.  

4. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie, nie mają prawa do żadnego 
ekwiwalentu z tego tytułu. 

5. Osoba uprawniona może wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 14 pkt 2, 
maksymalnie 2 razy w ciągu roku kalendarzowego.  
 

§ 16. [pomoc finansowa, zapomogi] 
 

1. Pomoc finansowa w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem świątecznym dla osób 
uprawnionych przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej co najwyżej dwa razy  
w roku kalendarzowym. 

2. Niezależnie od pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, osoba uprawniona może 
ubiegać się o zapomogę pieniężną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych. 

3. Zapomoga ma charakter świadczenia jednorazowego. 
4. Za zdarzenia losowe uznaje się w szczególności: długotrwałą chorobę połączoną z dużymi 

wydatkami, wypadek, powstałą stratę wskutek udokumentowanej kradzieży, pożaru, zalania 
mieszkania oraz innych osobistych wypadków losowych. 

5. Osoba ubiegająca się o zapomogę, o której mowa w ust. 2, do wniosku o jej przyznanie 
obowiązana jest dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia, w związku  
z którym pomoc ma zostać przyznana.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie polegające na zapomodze może 
zostać przyznane uprawnionemu z inicjatywy Pracodawcy. 

7. Zapomoga losowa może być przyznana osobie uprawnionej nie częściej niż jeden raz  
w roku. 

8. Termin składania wniosków załącznik nr 2 o pomoc finansową, o której mowa  
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w ust. 1 ustalany jest na bieżąco i podawany do wiadomości osób uprawnionych. 
9. Wniosek o zapomogę losową załącznik nr 3 należy złożyć w miarę wystąpienia potrzeby. 
10. Wysokość i termin przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 są uzależnione od 

wysokości środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Funduszu w chwili 
ubiegania się o świadczenie. 

 
 

§ 17 . [pożyczki mieszkaniowe] 
 

1. Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana z funduszu udzielana jest w formie 
pożyczki mieszkaniowej. 

2. Pożyczka mieszkaniowa może być przeznaczona na: 
1) uzupełnienie wkładów budowlanych do spółdzielni mieszkaniowych, 
2) budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielorodzinnym, 
3) zakup budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej, 
4) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, 
5) przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia na cele mieszkalne, 
6) pokrycie kosztów wykupu lokali mieszkalnych na własność oraz na uzupełnienie 

zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu, 

7) pokrycie kosztów partycypacji i kaucji związanych z najmem lokalu w Towarzystwach 
Budownictwa Społecznego, 

8) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej, 
9) remont i modernizację lokali i domów mieszkalnych, 
10) opłaty wymagane przy zamianie mieszkań. 

3. Pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez co najmniej 2 pracowników 
zatrudnionych w Zespole, którzy osiągają wynagrodzenie w wysokości przekraczającej 
minimalne wynagrodzenie za pracę, określone w odrębnych przepisach. Ten sam pracownik 
może być poręczycielem maksymalnie 2 pożyczek równocześnie. 

4. W przypadku osób uprawnionych, o których mowa w § 9 pkt 2 poręczycielem pożyczki na 
cele mieszkaniowe może być jeden pracownik zatrudniony w Zespole, który osiąga 
wynagrodzenie w wysokości przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę, oraz jeden 
emeryt/ rencista, który może być poręczycielem tylko jednej pożyczki w danym czasie.  

5. Wysokość pożyczki może wynosić:  
1) do 5 000 zł przy spłacie w ciągu 24 miesięcy, 
2) 8 000 zł przy spłacie w ciągu 36 miesięcy. 

6. Na prośbę wnioskodawcy okresy spłaty, o których mowa w ust. 6 można skrócić. 
7. Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości: 

1) 1% rocznie dla pożyczkobiorców, którzy zostali zakwalifikowani do I grupy 
dochodowej, 

2) 1,5% rocznie dla pożyczkobiorców, którzy zostali zakwalifikowani do II grupy 
dochodowej, 

3) 2% rocznie dla pożyczkobiorców, którzy zostali zakwalifikowani do III grupy 
dochodowej, 

4) 2,5% rocznie dla pożyczkobiorców, którzy zostali zakwalifikowani do IV grupy 
dochodowej. 

8. Spłata pożyczki rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym udzielono 
pożyczki. 

9. Z chwilą ustania stosunku pracy, niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej 
spłacie. 
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10. W razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązanie spłat rat pożyczki 
obciąża solidarnie poręczycieli (począwszy od trzeciego miesiąca niespłacania rat pożyczki 
przez pożyczkobiorcę). 

11. Pracownik Zespołu właściwy do spraw księgowości systematycznie monitoruje realizację 
umów pożyczek mieszkaniowych oraz informuje Pracodawcę o ewentualnym braku 
realizacji obowiązków pożyczkobiorców i poręczycieli. 

12. Wzór wniosku o udzielenie pożyczki mieszkaniowej stanowi załącznik nr 4 do 
Regulaminu, natomiast wzór umowy pożyczki stanowi załącznik nr 5. 

13. Zwrotna pomoc z funduszu na cele mieszkaniowe może być przyznana osobie uprawnionej 
po upływie co najmniej jednego roku od dnia całkowitej spłaty ostatniej pożyczki na ten cel. 
Czas kwarantanny może zostać skrócony w przypadku braku innych wniosków o pożyczkę 
na cele mieszkaniowe. 

14. Wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe rozpatrywane są w kolejności ich 
wpływu, raz w miesiącu. 

15. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy istnieje możliwość umorzenia zaciągniętej pożyczki 
mieszkaniowej. 

 
Rozdział IV 

Zasady przyznawania świadczeń  
 

§ 18. [zasady ogólne]  
 

1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się 
od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. 

2. Świadczenia indywidualne przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej. 
3. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi 

organizacjami związkowymi działającymi w Zespole. 
3. Decyzja w sprawie organizacji imprezy masowej dla wszystkich osób uprawnionych 

wymaga uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Zespole. 
 

§ 19. [ustalanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych]  
 
 

1. Wysokość świadczeń funduszu jest ustalana na podstawie złożonego przez osobę 
uprawnioną oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto, przypadającym na 
jednego członka jego rodziny za  poprzedni rok kalendarzowy. 

2. Przez średni miesięczny dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wszelkie 
dochody osób zamieszkujących razem i utrzymujących się wspólnie, podlegające 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podzielone przez liczbę tych 
osób. 

3. Dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:  
1) wynagrodzenie brutto,   
2) emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego,  
3) dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego,  
4) dochody z działalności gospodarczej; dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości 
nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności 
lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższe od 
najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone, 
5) stypendia,  
6) alimenty,  
7) zasiłki dla bezrobotnych.  
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4. Wzór  oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do 
korzystania ze środków Funduszu stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. 

5. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnione składają do  
30 marca danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. 

6. W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w ust. 5, Pracodawca może żądać udokumentowania tych danych 
stosownymi zaświadczeniami. 

7. Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawniania dochodów, deklarując przynależność do 
grupy osób o najwyższych dochodach, według załącznika nr 7  do Regulaminu. 

8. Brak złożonego w terminie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 
uprawnionej uniemożliwia Pracodawcy weryfikację kryterium socjalnego, co skutkuje 
odmową przyznania świadczenia. 

9. Osoba uprawniona jest zobowiązana do systematycznej aktualizacji oświadczenia, o którym 
mowa w ust. 5 w każdym czasie. 

10. Podstawą przyznania pomocy finansowej z Funduszu jest: 
1) prawidłowo wypełniony złożony w terminie wraz z załącznikami wniosek osoby 

uprawnionej,  
2) aktualne oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do 

korzystania ze środków Funduszu. 
 

Rozdział V 
Źródła finansowania zakładowej działalności socjalnej 

 
§ 20. [odpis] 

 
Fundusz, z którego finansowana jest zakładowa działalność socjalna, tworzy się z corocznego 
odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku 
kalendarzowym. 

§ 21. [wysokość odpisów] 
 

1. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego pracownika, który nie jest 
nauczycielem wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 
narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne 
wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 

2. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, 
liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na 
pełny wymiar zajęć), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby 
zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), i 110% kwoty bazowej, 
określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej 1 stycznia 
danego roku.  

3. Zwiększa się fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa 
w ust. 1, na każdego emeryta i rencistę niebędących nauczycielami. 

4. 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 
nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 
 

 
 
 
 



Strona 9 z 10 
 

§ 22. [inne źródła] 
Środki funduszu zwiększa się o: 
1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności 

socjalnej, 
2) odsetki od środków funduszu, 
3) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 
4) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego, 
5) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 
6) inne środki określone w odrębnych przepisach (np. art. 108 Kodeksu pracy). 
 

§ 23. [niepodzielność środków] 
 

Odpisy i zwiększenia, o których mowa w § 20 i 21 Regulaminu, tworzą jeden fundusz. 
 

§ 24. [niewykorzystane środki] 
 

Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
 

Rozdział VI 
Dane osobowe 

 
§ 25. [ochrona danych osobowych] 

 
1. Dane osób uprawnionych do korzystania z Funduszu są przetwarzane na podstawie art. 8 

Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1352) oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(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).   

2. Dane osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w tym dane dotyczące zdrowia  
są przetwarzane przez pracodawcę oraz członków zakładowej komisji socjalnej działających 
w imieniu pracodawcy oraz posiadających wydane przez niego pisemne upoważnienie  
do przetwarzania danych,  którzy  - poprzez podpisanie oświadczenia o poufności - 
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania funkcji  
w komisji oraz po jej zakończeniu. 

3. Dane osób uprawnionych do korzystania z Funduszu są przetwarzane wyłącznie w celu 
realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

4. Osoby uprawnione przekazują swoje dane wyłącznie w formie oświadczenia, przy czym 
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 do korzystania z Funduszu. 

5. Pracodawca przetwarza dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z Funduszu przez 
okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu  
oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub 
roszczeń.  

6. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych osób uprawnionych do korzystaniu  
z Funduszu nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich 
dalszego przechowywania. Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze 
przechowywanie jest zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.  
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Rozdział VII 
 

§ 26. [postanowienia końcowe] 
 

1. Pracodawca prowadzi ewidencję rodzajów oraz wysokości świadczeń udzielonych 
poszczególnym osobom uprawnionym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 

2. Regulamin Funduszu zatwierdza i wprowadza się w życie zarządzeniem Dyrektora po 
uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi na terenie Zespołu. 

3. Regulamin wraz z załącznikami umieszcza się w sekretariacie Zespołu, na stronie 
internetowej, w BIP oraz upowszechnia za pomocą dziennika elektronicznego. 

4. Zmiana postanowień Regulaminu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego 
ustalenia. 
 

5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 2. 
 

§ 27. [podstawa prawna] 
 

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  
(t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1352 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. 2019 r., poz 2215 ze zm.). 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie 

sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. 2009 r. nr 43, poz. 349). 

4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 263). 
 
Uzgodnienia: 
 
NSZZ „Solidarność”:         ZNP: 
 
Przewodniczący MKOiW NSZZ „Solidarność”   Prezes Oddziału ZNP 
 
/-/ Andrzej Kaczmarek      /-/ Elżbieta Śmiałek 
 
 
 
 
Przedstawiciel pracowników administracji i obsługi:       Przedstawiciel nauczycieli: 
 
/-/ Monika Fręś       /-/ Sławomir Kręciszewski 
/-/ Anita Robak       /-/ Anna Humeniuk 
 
 
 
 
Przedstawiciel emerytów i rencistów: 
 
/-/ Bronisława Korzeniewska 
 
 
 
 
 

          /-/ Daniel Drzymała 
………………………………………….. 
   (podpis i  pieczątka dyrektora) 
 


