
R E G U L A M I N 
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

w Zespole Szkół w Sztumie 
 
 
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Sztumie, zwany 
dalej Regulaminem, określa zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele 
i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń 
finansowanych z funduszu. 
 

 
Regulamin Zakładowego Funduszu powstał na podstawie: 

- art.8 ust.2 ustawy z 4 marca 1994r.o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
(DzU nr 43, poz. 163 z późn.zm.) 

- ustawy z 23 maja 1991 r. O związkach zawodowych(Dz.U.nr 55,poz 234 z póżn.zm.) 
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 1994 r. W sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U.Nr43 poz. 168 z późn.zm.) 

- ustawy z dnia 3.01.1982 r. - KN 
- obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego. 
§ 1 

1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego wg 
obowiązujących   przepisów. Jego wysokość dla nauczycieli określa art. 53 KN., 
a dla pozostałych pracowników art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych. 

2. Zwiększa się odpis dla emerytów i rencistów, inwalidów I i II grupy nie będących 
nauczycielami, zgodnie z ustaleniami ustawy  

3. Środki funduszu mogą być zwiększone o : 
- wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z usług świadczonych na rzecz 
wypoczynku, działalności kulturalno – oświatowej oraz sportowo rekreacyjnej. 
- odsetki od środków funduszu 
- wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe. 

 
§ 2 

 
Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są: 

1. Pracownicy bez względu na rodzaj zatrudnienia i wymiar czasu pracy 
2. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i urlopach dla poratowania 

zdrowia 
3. Emeryci i renciści – byli pracownicy 
4. Członkowie rodzin wymienionych w pkt. 1-3. Pod pojęciem „członkowie rodzin” 

należy rozumieć: małżonka,  dzieci własne i przysposobione w ramach rodziny 
zastępczej w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole do czasu ukończenia 
nauki(nie dłużej niż do 25 roku życia) 

5. Członkowie rodzin po zmarłych pracownikach jeżeli byli na ich utrzymaniu 
6. Emeryci i renciści zlikwidowanych placówek oświatowych wskazanych przez organ 

prowadzący 
 



 
§ 3 

 
Środki Funduszu są przeznaczone na: 

1. Wypłaty świadczenia urlopowego 
2. Dofinansowanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej 
3. Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży 
4. Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie 
5. Bezzwrotne zapomogi pieniężne udzielane w wypadkach losowych 
6. Dofinansowanie imprez okolicznościowych np. z okazji Dnia Nauczyciela, zakup 

bonów towarowych dla pracowników i emerytów z okazji świąt i innych uroczystości 
7. Pożyczki na cele mieszkaniowe 

 
 
 

§ 4 
 

1. Środkami funduszu administruje Dyrektor Zespołu Szkół w Sztumie na zasadach 
określonych w regulaminie 

2. Na zebraniu wszystkich pracowników Zespołu Szkół powołuje Komisję Socjalną, 
której zadaniem jest pomoc w rozdziale środków zakładowego funduszu socjalnego 
i organizowanie działalności socjalnej. 

3. W skład komisji wchodzi 5 – 7 osób. Kadencja komisji trwa 3 lata. 
4. Komisja wybiera przewodniczącego, który reprezentuje ją przed dyrektorem 

i pracownikami szkoły. 
5. Z wnioskiem o wcześniejsze odwołanie Komisji bądź jej poszczególnych członków 

może wystąpić Dyrektor szkoły lub co najmniej 5 – osobowa grupa pracowników. 
6. Powołanie i odwołanie Komisji i poszczególnych jej członków powinno się odbyć 

za zgodą co najmniej połowy wszystkich pracowników . 
7. Posiedzenie Komisji odbywa się raz w miesiącu. 
8. Przewodniczący Komisji informuje pracowników o wykorzystaniu funduszu 

socjalnego 
9. Środki funduszu są gromadzone na odrębnym koncie bankowym. 
10. Wnioski o przyznanie świadczenia składa się do Komisji Socjalnej. 
11. Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok 

następny. 
12. Środki funduszu nie mogą być wykorzystane na inne niż zawarte w regulaminie cele, 

a zobowiązania funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku 
bankowym środków. 

13. Pracownik, któremu nie przyznano usług, świadczeń i dopłat z Funduszu, może 
wystąpić do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie podania, 
zwracając uwagę na naruszenie Regulaminu. 

14. Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby powinien zawierać: 
- dane personalne wnioskodawcy, 
- wskazanie usług, świadczeń lub dopłat będących przedmiotem wniosku, 
- wskazanie punktu Regulaminu, który został naruszony. 
Wniosek powinien być złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia decyzji o nie 
przyznaniu świadczenia. 

15. Dyrektor w ciągu 14 dni rozpatruje wniosek i podejmuje ostateczną decyzję, 
powiadamiając wnioskodawcę, która nie podlega zaskarżeniu. 



§ 5 
 
1. Zasadniczym kryterium przyznawania i ustalania wysokości świadczeń z Funduszu 

jest przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie uprawnionego, obliczany 
na podstawie danych zawartych w jego oświadczeniu.  

     Dochód ten ustala się dzieląc łączną kwotę dochodów brutto wszystkich członków   
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym przez liczbę tych     
osób. 

§ 6 
Bieżące gospodarowanie środkami Funduszu jest prowadzone w oparciu o zatwierdzony 
przez Dyrektora Szkoły  roczny plan działalności socjalnej. 

§ 7 
1. Zapomogi losowe mogą być przyznawane w przypadku indywidualnych zdarzeń 

losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci 
2. Za indywidualne zdarzenia losowe rozumie się wypłaty z tytułu; 
- zniszczeń spowodowanych pożarem lub zalaniem wodą podczas burzy 
- trudnych warunków materialnych spowodowanych zniszczeniem budynku w inny 

sposób np. podczas huraganu 
- niespodziewanych wydatków związanych pobytem w szpitalu, jeśli pozostają 

w ścisłym związku z długotrwałą chorobą 
- ciężkiej lub przewlekłej choroby pracownika lub członka rodziny. 

§ 8 
W ramach imprez organizowanych w szkole ( Dzień Edukacji Narodowej, jubileusz 
pracownika)przeznacza się środki na zakup kwiatów i upominków 
- jubileusz pracownika – do kwoty 100 zł 
- przejście pracownika na emeryturę – do kwoty 200 zł 
 
 

§ 9 
 
1. Pracownikowi zakładu na cele mieszkaniowe może być udzielana pożyczka na: 
- remont lub modernizację mieszkania ( bez dokumentacji) 
- zakup lub wykup lokalu mieszkaniowego, uzupełnienie wkładu mieszkaniowego 
- budowa domu, spłata kredytu 
2. Pożyczka może być udzielana do wysokości 3000 zł 
3. Kwota pożyczki może ulec zmianie poprzez głosowanie na zebraniu załogi 
4. Kwota udzielonej pożyczki podlega spłacie w okresie zadeklarowanym przez 

pracownika na wniosku. 
5. Następna pożyczka może być udzielona po upływie zadeklarowanego okresu. 
 

§ 10 
 
Łączna kwota zapomóg udzielanych w roku kalendarzowym temu samemu pracownikowi 
nie może przekroczyć dwukrotnego najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej. 

 
 
 
 
 



§ 11 
 
1. Plan dochodów i wydatków funduszu ustala się w preliminarzu uzgodnionym 

z Komisją Socjalną 
2. Podejmowane decyzje w zakresie podziału środków są jawne i dokumentowane 

w zeszycie protokołów. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 

. 
 

                                                                                           Zatwierdzam 
 
 

                                                                                                                                        Pieczątka i podpis Dyrektora 
 
 

.....................dnia............................ 
 


