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Regulam in ZaĘadowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie

Rozdział 1
Postanowienia Ogólne

P odstawy prawne dzińalno ścl socj alnej okre ślaj ą :

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U, z
2019 r. poz. L352 ze zmtanaml), zwanadalej ,,ustawą o ZFŚS",

2. Ustawa z dnia 23 maja I99I r. o związkach zawodowych (Dz. U " z 2019 r. poz. 263),
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Kat1;a Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 96] ze

zmianamt),
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20t6l679 z dnia 27 kwietnia

2016 t. w sprawie ochrony osób ftzycznych w zwiry,ku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepŁywu takich danych oruz uchylenia dyrekty,wy
95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L119),

5. Ustawa z dnta 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.201,8 r, poz. 1000
ze zmtanami).

Ustala się co następuje:

§1

Ninieiszy Regulamin Zal<Ładowęgo Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im.
Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie zwany dalej ,,Regulaminem", określa zasady i
warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych, zwarrego dalej ,,funduszem", oruz zasady przęznaczania środków funduszu na
p o szcze golne c e l e i r o dzą e działalno ści s o cj alnej .

1.

§2

Fundusz jest przeznaczony na finansowanię działalności socjalnej organizowanej na rzecz
osób uprawnionych do korzystania z funduszu, zwanych dalej ,,osobami uprawnionymi",
zuwzględnięniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
DziŃa|ność socjalna, o której mowa w § 1, obejmuje usługi świadczone natzeaz:
1) rożnych form wypoczynku,
2) udzielaniapomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej,
3) dofinansowania dziŃalności kulturalno - oświatowej i spońowo - rekreacyjnej,
4) zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

§3

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie, zwany dalej

,,Pracodawcą", gospodaruje środkami funduszu w zahesie określonym w ustawie o ZFSS w
niniejszym Regulaminie oraz rocznym planie rzęazowo- finansowym.

§4

Dyrektor szkoły powołuje Komisję Socjalną, która współpracuje z nim w opracowaniu
roaznęgo planu tzeczowo - finansowego oraz ustaleniu zasadpodzińu środków z ZFSS.

2.



§5

Podstawę podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzĄe działalności socjalnej
stanowi toczny plan tzeczowo- finansowy.
Projekt rocznego planu rzeazowo - finansowego sporządza pracodawca, w uzgodnieniu z
zakładowymi organizacj ami związkowymi dzińającymi u pracodawcy.
Wzór rocznego planu rzeczowo - finansowego stanowi załączniknr 1 do niniejszego
Regulaminu.

§6

1. Świadczenia socjalne z funduszu, zwane dalej ,,świadczeniami", są przyznawanę na

wniosek osób uprawnionych i nie mają charakleru toszczęniowego, co oznaczu ze osoby,
które nie korzystają ze śńadczeń nie mają prawa do ekwiwalentuz tego tytułu.

§7

Decyzje o przyznańu świadczeń podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana
Wiewiórowskiego w Gomulinie w uzgodnieniu z działĄącymi w szkole organizacjarri
zwipkowymi.

Rlozdział2
Osoby uprawnione do korrystania zza|<Nadowego funduszu świadczeń socjalnych

§8

1. Do korzystania z Funduszu uprawnieni są:

1) pracownicy zatrudńeni w Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiorowskiego w
Gomulinie bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, wymiar i okres
zatrudnienia, zwani dalej ,,pracownikami", w tym m.in. pracownicy przebywający na
urlopach macierzyńskich, wychowawczych, rodzicielskich, ojcowskich, na urlopach
bezpłatnych, nauczyciele przebywający na urlopach zdrowotnych oraz nauczyciele
przeniesieni w stan nieczynny.

2) emeryci i renciści byli pracownicy Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana
Wiewiórowskiego w Gomulinie, dla których Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana
Wiewiorowskiego w Gomulinie, była ostatnim miejscem zatrudnienia przed
przejściem na emeryturę, lub rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

3) człoŃowie rodzin osób, o ktorych mowa w pkt 1 - 2.

2. Do członków rodzinosób, o których mowa w ust, 1 pkt 3, zaltczasię;
1) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne,

przysposobione, dzieci ptzyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej oraz dzięci
współmałzonkaznim zamieszh4ące w wieku do lat 18, a jeżeli ksńńcą się w szkole -
do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niZ do ukończenia 25 roku Ęcia.

2) osoby wymienione w pkt 1 posiadającę orzęczęnie o umiarkowan}.rn lub znacznym
stopniu niepełnosprawno ści - bez względu na wiek,

3) współmałżotka.
3. Inne osoby uprawnione:

1) osoby przebywające na świadczeniach przedemerltalnych, dla których Szkoła
Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie była ostatnim
miejscem zatrudnienia i nie podjęły zatrudnienia w innym zal<ładzie pracy,

2) członkowie rodzin zmułych pracowników oraz emerytów i rencistów - byłych
pracowników szkoły, jeżeli są uprawnieni do renty rodzinnej po zmarłym - w okresie
pobierania renty rodzinnej.



§9

1. Osoby,októrychmowaw§ 8ust. 1pkt2, ubiegającesięoświadczenia zfunduszu,
obowiązane są udokumentowaó swoje prawo do korzystania z funduszu poprzez
ptzedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury lub renty lub nauczycielskiego
świadczenia kompensacyj nego.

2. Ubiegając sięo świadczenianaczłonkówrodziny, októrychmowaw § 8 ust.2pkt 1i2,
należy złoży ó następuj ące dokumenty:
1) w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia - zaświadczeńe potwierdzające

pobieranie nauki oraz oświadczenie, że dzięcko pozostaje na vłyłącznym utrzymaniu
pracownika, emeryta lub rencisty,

2) w przypadku dzieci niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub niezdolnych do
pracy - otzeczęnie zespołu orzękania do spraw niepełnosprawności lub organu
rentowego,

3. Osoby, októrychmowaw § 8 ust.3,pkt 1ubiegające się o świadczeniazfunduszu,
obowiązarre są udokumentować swoje prawo do korzystania z funduszupoprz'ęz
przedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego.

4. Osoby, októrychmowaw § 8 ust.3,pkt2 ubiegające sięo świadczęniezfunduszu,
obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z funduszu poprzez
przedłożenie decyzji o przyznaniu renty rodzinnej oraz aktualny dokument wypłaty renty.

Rozdział 3
żródła Fundusz

§10

ŻródŁarniFunduszu są:

1. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracowl}ika niebędącego nauczycielem w
wysokości określonej w art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS, tj. w wysokości37,5Yo przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim
półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzęnię z tego okresu stanowiło
kwotę vryższą.

2. Odpis dla nauczyciela dokonuje się corocznie w wysokości ustalonej jako iloczyr
planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, |iczby nauczycieli zatrudnionych
w pełnym i niepełnym wymiarze zajęó (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęó),

skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli
(po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i ll0% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli
corocznie w ustawie budzetowej, obowiązującej 1 stycznia danego roku.

2. Wysokośó odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego pracę w
szczegóInych warunkach lub prace o szczegolnym charaktęrze- w rozumieniu przepisów o
emeryturach pomostowych, wynosi 50Yo przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o
którym mowa powyżej.

3. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi
nauczycielskie świadczęnie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakJadowy fundusz
świadczeń socjalnych w wysokości 50ń pobierarrych ptzez nich emerytur, rert otaz
nauczycielskich świadczeń kompensacyj nych.

4. Zwiększa się Fundusz o odpis dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami) w
wysokości 6,250ń przeciętnego wynagrodzęnia miesięcznego w gospodarce narodowej w
roku poprzednim lub w drugim półroczu, jeżeli stanowiło kwotę v,yższą.

5, Wysokość odpisu podstawowego może być również zwiększona o 6,25Yo przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznęgo naktzdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopień niepełno sprawno ści.



6. Srodki funduszu zwiększa się o:
1) odsetki od środków funduszu,
2) wpływy z oprocentowania pożyczekudzielonych na cele mieszkaniowe,
3) wierzytelności likwidowanychzaŁJadowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
4) darowizny oraz zapisy osob ftzycznych i prawnych.
5) inne środki określone ustawą o ZFŚS i w odrębnych przepisach.

7. Odpisy i zwiększeniatworząjeden Fundusz.

Rozdział 4
Zakres działalności socjalnej finansowanej z funduszu

§11

Świadczenia z Funduszu w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym:
1. O najtrudniejszej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
2. Samotnie prowadzącym gospodarstwo domowe i osiągającym dochód wraz z

dodatkowymi przysporzeniami w wysokości nie wyższej niz obowiąrujące minimalne
wynagrodzenie zapracę ogłoszone w Rozporządzeniu Rady Ministrów.

3. Mającym dzieci, Iśóte ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej kosztownej
opieki.

§12

W ramach usług świadczonych na tzecz różnych form w;poczynku środki funduszu
przeznacza się na dofinansowanie:
1) wypoczynku dzieci i rńodzięży organizowanego w formie wczasów, kolonii, obozów i

zimowisk, w tym również połączonego znauką,
2) zorganizowanego krajowego i zagtańcznego wypoczynku osób uprawnionych w formie

wczasów,
3) wypoczyŃu organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie ( rodzaj

świadczenia znany jako ,wczasy pod gruszą") narcdzinę (nie na osobę).

§13

1. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, o którym mowa w § 12 pkt 1,
osoba uprawniona możę złożyc maksymalnię l ruz w ciągu roku kalendarzowego na
każdę dziecko.

2. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w § 12 pkt 2 i 3, osoba
uprawniona może złożyć maksymalnie I raz w roku kalendarzowym - maksymalnie na
jeden rodzĄ wypoczynku .

3. Dofinansowanie, o którym mowa w § 12 pkt 3, przysługqe także na dzieci osób
uprawnionych, o ile w danym roku kalendarzowym osoba uprawniona nie korzystała z
dofinansowania, o lćórym mowa w § 12 pkt 1.

4. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku o którym mowa w § 12 stanowi zńączniknr 3
do niniej szego Regulaminu.

5. Wysokość dofinansowania, o którym w § 12, ustalana jest na podstawie tabeli stanowiącej
załączniknt 2 do niniejszego Regulaminu.

6. Do wniosku o dofinansowanie wypoczynku zotganizowatego, wtym dla dzięcido lat 18
należy dołączy ó fakturę za ten wypoczynek.

7. W przypadku wniosku o dofinansowanie indywidualnego wypoczyttkuw § 12 pkt 3 (tzw.
wczasy pod gruszą) nie jest wymagana faktura ant żaden inny dokument potwier dzĄący
fakt wypoczynku.

8. Wzór wniosku o dofi nansowanie wypoczyŃ u zor ganizowanego, indywidualnego



\trypoczynku stanowi zŃączniknr 3 do niniejszego Regulaminu.

§14

Niezależnie do dofinansowania, o którym mowa w § 12 nauczycielom przysługuje
świadczenie rrrlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust. la Karty Nauczyciela, tj. z
odpisu za zahJadowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest

nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenię urlopowe w wysokości odpisu
podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakJadowym funduszu świadczeń socjalnych,

ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w
danym roku szkolnym.

§15

1. Środki funduszu mogą byó przeznaczonę na udzielanie pomocy materialnej w formie
rzeczowej, finansowej lub w formie bonów, talonów i innych znaków uprawniających do

ich wymiany na towary lub usługi ptzęz osoby uprawnione.
2. Pomoc przyzwanajest na wniosek osoby uprawnionejnie nie więcej niZ 2 razy w roku

kalendarzowym w wysokości określonej w tabeli stanowiącej zńączniknr 2 do niniejszego
Regulaminu.

3. Wzor wniosku o udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej, finansowej lub w
formie bonów, talonów i innych znakow uprawniających do ich wymiany natowary lub
usługi przęzosoby uprawnione stanowi zŃącztiknr 4 do niniejszego Regulaminu.

§16

1. Niezależnie od pomocy finansowej, o której mowa w § 15, osoba uprawniona może
ubiegać się o zapomogę pienięznąw przypadku indywidualnych zdaruęń losowych, klęsk
zywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny.

2. Za indywidualne zdarzenie losowe uznaje się: nagły wypadek, powstałą stratę w wyniku
udokumęntowanej h,tadzieży, pożaru, powodzi lub zalania mieszkania (domu) otaz
kataklizmów i innych osobistych wypadków losowych.

3. Osoba ubiegająca się o zapomogę, o której mowa w ust. 1, do wniosku o jej przyznałie
obowiązana jest dołączyó dokumenty potwierdzające zaistnienię zdaruenia, w zwiryku z
którym pomoc mazostać przyznana(np, protokołów, faktur, zaświadczeń lekarskich, itp.).

§17

1.Z Funduszu udzielana jest zwrotna pomoc na cele mięszkaniowe w formie pożyczL<l,

mieszkaniowej na warunkach określonych w umowie.
2. Funduszempożyczek mieszkaniowych zarządza organ prowadzący szkołę - Gmina Wola

Krzysżoporska

§18

I. Przyznawanie świad czeń or:azwysokości dopłat z Funduszu uzależnione jest od sytuacji
życiowej, rodzinnej, materialnej oraz losowej osoby uprawnionej, a w przypadku pomocy
mieszkaniowej również od sytuacj i mieszkaniowej uprawnionego z wyłączeniem
świadczeń urlopowych nauczycielt oraz od kwot przęznaczonych na finansowanie
poszczegóInych celów zapisanych w planie Tzęczowo- finansowym.

2. Świadczenia finansowe z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że
osoby, którę nie korzystają zę świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentuz tego tytułu.

3. Pracodawca odpowiada za:
1) przygotowanie planu finansowego Funduszu na dany rok kalendarzory)



2) ustalanie regulaminu Funduszu i czuwanie nad jego aktualizowaniem,
3) opracowanie wzorów wniosków związanych z działalnością Funduszu, stanowiących

integralna częśó re gulaminu
4) przyznawanie świadczęń z Funduszu w uzgodnieniu z przedstawicielami zńązków

zawodowych,
5) bieżąca analiza poniesionych wydatków,
6) prowadzenia protokołów oruz ewidencji pruyznanych świadczeń indywidualnych dla

każdego uprawnionego,
7) przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzarięm danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

8) zachowanie tajemnicy.

§19

1. Ostateczną decyzję we wszystkich sprawach dotyczących Funduszu podejmuje dyrektor
szkoły w uzgodnie ńl z przedstawicielem związków zawodowych.

2. W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczenia niezgodnie z ustawą o ZFSS oraz
niniejszym regulaminem, lub brakiem środków finansowych na wnioskowany cel, dyreklor
szkoĘ w uzgodnieniu z przedstawicielem rwiązków zawodowych podejmuje decyzję
odmowną w sprawie ptzyznartlaprzedmiotowego świa dczęnia.

Rozdział 5
postanowienia końcowe

§20

Pracodawca prowadzi ewidencje rodzajów oraz wysokości świadczeń udzielonych
poszczegolnym osobom uprawnionym.

§21

1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnlrn rachuŃu bankowym.
2. W terminie do 31 maja danego roku przekazuje się na rachunek bankowy Funduszu co

najmniej 75oń należnych środków, a w terminie do 30 wrześniapozostałą część należnych
środków (do 100%) wraz z ewentualnymi zwiększeniami.

3. W terminie do 31 grudnia danego roku dokonuje się korekty wysokości odpisu i
wpłaconych środków.

4. Srodki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodząna rok
następny.

§22

Podział środków przęznaczonych na świadczenia socjalne powinien uwzględniać potrzeby
uprawnionych oruz mozliwości Pracodawcy.

§23

Osoby uprawnione starające się o dofinansowanie z Funduszu składają kńdorazowo pisemne
wnioski (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli)

§24



Regulamin zostaje podany do wiadomości pracowników, emerytów i rencistów,ktorzy fa7ł
zap o znania się z nim potwi erdzaj ą własnorę czny m p o dp i s em.

§25

1. W celu uzyskania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich
wysokości osoba uprawnionavłyrażazgodę w formie oświadczenia na udostępnienie
pracodawcy/administratorowi t przetwarzanie przez niego danych osobowych, w tym o
sytuacji zdrowotnej. Dane osobowe osób uprawnionych są wykorzystywane wyłącznie do

celó w zw iązany ch z udzięIeniem wsp arc i a z ZF S S .

2. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana
Wiewiórowskiego w Gomulinie, Gomulin ul. Szkolna 2 NIP :77l-ż5-36-775

3. Pracodawcamożę żądaó udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do
ich potwierdzeńa. Potwierdzenie może odbywać się w szczegó|ności na podstawie
oświadczeń i zaświadczęń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej
osoby uprawnionej.

4. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych pozyskanych celem realizaĄi
postanowień ustawy o ZFŚS oraz ńniejszego Regulaminu otrzymują upoważnienie od
Pracodawcy do przetwar zartiapozyskanych danych osobowych.

5. Osoby, o których mowa u ust. 4 są obowiązane do zachowania pozyskanych danych
osobowych w tajemnicy.

6. Wyrażenie zgody o której mowa w ust. 1 jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania
świadczenia Funduszu.

7. Podstawą prawną przetwatzartia danych osobowych jest art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9

ust,2 lit. b (lub art.6ust. 1 lit. c i lit. a, orazart,9 ust. Zlit. a i lit.bB -w zalężności od
rcdzaju pozyskiwanych danych osobowych) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 20161679 z dńa 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych W

rwiązku z ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich-
danych oraz uchylenia dyrektylvy 95l46lWE ( ogólne rozpotządzenie o ochronie danych).

8. Odmowa udostępnienia danych osobowych pracodawcy jest równoznaczna z odmową
wsparcia z ZFŚS.

9. Osobie, która podała dane o§obowe, przysługuje prawo dostępu do treści danych, atakże
prawo do ich poprawiania, prawo do wycofaniazgody naptzetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, sprostowania, usunięcia, ograniczeniaichprzetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ichprzetwarzania, prawo do przenoszeniadanych do innego
administratoTa oraz prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

1 0. Wycofanie zgody nie wpływ a na zgo dno ść z prawem przetwar zania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem,

11. Dane osobowe mogą być ptzekazane lub udostępnione podmiotom uprawnionym do tego
na podstawie przepisów prawa.

§26

I. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z Frrnduszu uzależnia się
od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do kotzystania z
Funduszu.

2. Co najmniej razw roku (tj. do 30 kwietnia) osoby uprawnione zamierzającekorzystaó ze
środków Funduszu składają oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
gospodarstwa domowego, które obrazuje pracodawcy orientacyjnie o jakie rodzaje
świadczeń uprawnieni będą wnioskowaó. Powyższe jest konieczne do ustalenia lub



zmiarry progów dochodowych na dany rok kalendarzow oTaz sporządzenia planu
tzeczowo - finansowego. Wypełnienie oświadczenia nie zastępuje obowiązku przedłożenia
wniosku o pomoc z Funduszu.
Wzór w/w oświadczenia stanowi zŃ,ącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

3. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do
ich potwierdzenia. Potwierdzenie moze odbywaó się w szczegóIności na podstawie.
oświadczeń i zaświadczęft o sy.tuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej
osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

4. Pracownicy zatrudnieni po 30 kwietnia danego roku składająwlw oświadczenia i
zaświadczenie wraz z pierw szym wnioskiem.

5. Oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest dokumentem. Prawidłowośó
danych zaw arty ch w O świadc zentl, potwierdzona własnor ęcznym podpi sem o soby
składającej oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej na mocy Kodeksu kamego.

6. Pracodawca ma prawo dokonywania weryfikacji prawidłowości danych podanych w
Oświadczeniu i w §m celu może żądaó od uprawnionego lub człoŃa jego
rodzinylgospodarstwa domowego dodatkowych informacji w formie oświadczenia, atakże

przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających prawidłowość informacji.
Nieprzedłozenie dokumentów lażądanie pracodawcy w terminie określonym w żądaniu
skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpattzenia lub odmownym rozpatrzeniem
wniosku.
Niezłożenie Oświadczenia o sytuacji Ęciowej, rodzinnej i materialnej w celu
otrzymania świadczenia oraz dopłaty z Funduszu, skutkuje odmownym
r ozp atrzeniem wniosku.

7.Do sytuacji życiowej, rodzinnej o materialnej gospodarstwa domowego zalicza się wszelkie
dochody opodatkowane netto oTaz przychody i przysporzęnia niepodlegające
opodatkowaniu całego gospodarstwa domowegoo w szczegolności: dochody z umowy o
pracę, zlecenia, o dzieło, renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, urlopu
macierzyńskiego, wychowawczego, zasiłku chorobowego, zasiłku dla bezrobotnych,
dochody z najmu, dzierża,wy, gospodarstwa rolnego - wg. ha przeliczeńowych
obliczanych jak w ustawie o pomocy społecznej, prowadzenia działalności gospodarczej
oraz alimenty (otrzymywane i płacone), stypendia, świadczenia rodzinne, świadczetlia z
programu 500+, zasiłki stałe i inne świadczenia między innymi dochody mające istotny
wpływ na sytuację materialną i zyciową gospodarstwa domowego.

8. Od wykazartych w Oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dochodów i
przychodów nie nalezy odejmować zobowiązń takich jak np.: spłata rat kredytu,
pożyczek, składek członkowskich itp.

9. Pruez dochody netto rozumie się przychody minus koszty uzyskania przychodów minus
obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

I}.Przęz gospodarstwo domowe rozumie się uprawnionego orazwszystkie osoby
zamieszkujące wspólnie znimiprowadzące gospodarstwo domowe wymienieni w § 8

pkt.2.

§27

Wnioski o przyznarIie pomocy finansowej lub rzeczowej będąrozpatrywane w terminie do 30
dni od złożenia wniosku, a wnioski o przyznanie zapomogi losowej będą rozpatrywanę w
ciągu 7 dni.

§28

Zmiana postanowień Regulaminu jest dokonywana we trybie przewidzianym dla jego
ustalenia.



§29

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanię
powszechnie obowiązuj ące zasady i przepisy prawne.

§30

Regulamin został uzgodniony z zal<ładowymi organizacjani zńązkowymi dzińającymi u
pracodawcy.

§31

Regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od podania do wiadomości pracowników.
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Wola Krzysźoporska, dnia 25.03.2020r.

Pani IwonaZapała

Dyrektor SzkoĘ Podstawowej

w Gomulinie

Mtędzyzakłador.ł,a Komisja Pracorł.ników

". SOLIDARNOSC " w, Woli Krz.vsżoporskiej wyraża

Regulaminu Zakładorł,ego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Oświaty i Wychowania NSZZ

pozy§wną opinię w sprawie



Załącznik Nr l do Regulaminu ZFSS
Szkoły Podstawowej
im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego
w Gomulinie

ROCZNY PLAN R.ZECZOWO - FINANSOWY
śnooro w zAKł,ADowEGo FuNDUSzu śwrłoCZEŃ soCJALNyCH

NA RoK

Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewórowskiego w Gomulinie

1. Pozostałość środków z dnia 3LIż............ r. .......... ń

PRZYCHODY FUNDUSZU ...... ń

ROZCHODY FUNDUSZU

Lp. Charakter uprawnienia Liczba osób

1

Pracownicy

lv tym: nauczyciele

administracja i obsługa

2,
Emeryci i renciści

w tym: nauczyciele

Członkowie rodzin pracowników

W tym: dzieci w wieku do 15 lat włącznie

dzieci w wieku do 18 lat włącznie

dzieci w wieku do 25latwłącznie

4,

Członkowie rodzin emerytów i rencistów

w tym: dzieci w wieku do 15Iatwłącmie

dzieci w wieku do 18 lat włącznie

dzieci w wieku do 25latwłączt,ie

Lp. przeznaczenie środków Kwota w zł

1 Świadczenie urlopow ę dla nauczycieli

2. Wypoczynek krajowy

a Wypoczynek w formie turystyki grupowej

4. Działalnośó kulturalno - oświatowa i sportowo rekreacyjna

10



5. pomoc rzeczowai finansowa

6. Zapomogt 1osowe

7. Zwiększone wydatki w okresie wiosennym i jesienno - zimowym

8. pomoc mieszkaniowa

RAZEM

(podpis dyrektora szkoĘ)

Uzgodniono w dniu:

(Komisj a Socj alna, podpis przedstawiciela
zakłado wej or ganizacj i związkowej )

11



SZKOŁA POD§TAWOWAń K§, Mariana Wiewiórorskicnp
w Gomulinie

Gomulln, ul. §zkolna 2
97.371 Wda Knyszt,oporcka

tal. 726 128 444
ZFŚSZałącmik Nr 2 do Regulaminu

Szkoły Podstawowej
im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego
w Gomulinie

Wysokość świadczeń o których mowa w § 2 ust. 1-6 Regulaminu ZakŁadowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego W

Gomulinie uzalężnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa

domowego wnioskodaw cy oraz pro gów dochodowych :

Grupa Dochód + przysporzenie na 1 czŁonka
gospodarstwa domowego wykazany w
Oświadczeniu wg Regulaminu ZFSS

% kwoty określonej na kńdy rok w
planie rzęazowo- finansowym (do

kazdego rodzaju świadczenia)
po zaokrągleniu do pełnych złotych w
gorę

I do2żOOzł (24 osoby) 100%

II powyzej żż0I zł do 3500 zł(ż3 osoby) 90oń

ilI powyżej 350l zł do 5000 zł (10 osób) 80%

IV powyzej 5001 (18 osób) 70%

Progi dopasowuje się do sytuacji

Sporządza się je po zebraniu i

uprawnionych.

Uzgodniono w dniu: 11.04.żOżż r.

i życiowej, rodzinnej i materialnej od pracowników szkoły.

informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej od

DYREKTOR §ZKOŁY

. . .:,,.;^ .!p-... . . . 
ji, n.,-.:,:./.'. .

(podpis przedstawiciela
zakładowej organizacji związkowej )

",mErlvdrarbp
(podpls dyrektora s



ZńącznkNr 3 do Regulaminu ZFŚS
Szkoły Podstawowej
im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego

w Gomulinie

WNIOSEK O UDZIELENIE ŚWIłOCZENIA
Z Z AKL ADOWE G O FIINDUS ZU ŚWIAD C ZEŃ S O C JALI\-YC H

sZKoŁY PPoDsTAWowEJ IM. Ks. MARIANA wIEwI ÓnowsxrEco W GOMULIIIIE

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ...

Kategoria osoby uprawnionej (podkreślió właściwe): nauczyciel, pracownik, emerl.t, rencista.

Zwraęam się z prośbą o udzieleni ę mi z ZakJadowęgo Funduszu Świadczeń Socjalnych
Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie świadczenia w
formie:
1. Dofinansowanie do wczasów organizowanych we własnym zakresie *

2. Dofi nansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzięcka/ dzięci *

Oświadczam,żełączny dochód wTMz dodatkowymi przysporzęniamiwykazany w ńożonym
oświadczeniu o sytuacji Zyciowej rodzinnej i materialnej za . rok nie uległ
zmianie / uległ następującej zmianie**

W celu potwierdzenia dofinansowanie do zotgarizowanego wypoczynku dzięckaldzięci
należy zŃączyó fakturę potwierdzaj ącą wysokość poniesionych kosźów.

Objaśnienia do wniosku
* zaznaczyó wybrane świadczenie
** niepotrzebne skreślić

(data i podpis wnioskodawcy)

Decyzia pracodawcy i opinia przedstawicieli zakładowvch organizacii zwiazkowvch

P rzyznano - odmówiono * * świad częnia (rodzĄ),

wkwocie zł(słownie:...... ....złbrutto)

(data i podpis przedstawiciela
zakładowej or ganizacji związkowej )

l3

Lp. Nazwisko i imię dziecka Rok urodzenia

1

2.

a
J.

(data i podpis dyrektora szkoĘ)



ZńącznikNr 4 do Regulaminu ZFŚS
Szkoły Podstawowej
im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego

w Gomulinie

WNIOSEK O UDZIELENIE ŚWIłOCZENIA
Z Z AKL ADOWE G O FIINDU S ZU ŚWIAD C ZEŃ S O C JALI\TYCH

SZKOŁY PPODSTAWOWEJ IM. KS. MARIANA WIEWI ÓROWSXIEGO W GOMULINIE

Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy:

Kategoria osoby uprawnionej (podkreślić właściwe): nauczyciel, pracownik, emeryt, rencista.

Zwracamsię z prośbą o udzielenie mi zZakJadowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie świadczenia w formie

Oświadczam, żełączny dochód wraz z dodatkowymi przysporzęniamiwykazany w złożonym

oświadczeniu o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnęJ ra,.. ..,..... rok
v nie uległ zmianie / uległ następującej zmianie**

uzasadnienie:

W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następuj ące zńączniki
(doĘczy zapomogi losowej i innych świadczeń wymagajqcych udokumentowania):

Objaśnienia do wniosku
* dofinansowania do spotkania kulturalno-oświatowego, dofinansowania do wycieczki

krajoznawczĄ, udzielenia pomocy rzeczowej, ptzyznaria zapomogi ze względu na trudną
sytuację życiową, rodzinną i materialną,ptzyznania zapomogi Iosowej w zńązkuz

** niepotrzebne skreślió

(data i podpis wnioskodawcy)

Decyzia pracodawcv i opinia przedstawicieli zakładowych organizacii nviazkowvch

P tzy znano - odmówiono * * świad częnia (rodzaj ) .

wkwocie ...... zł (słownie: .... złbrutto)

(data i podpis przedstawiciela
zakładowej or garizacji zw iązkow ej)

(data i podpis dy,rektora szkoły)
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ZŃącznikNr 5 do Regulaminu ZFŚS
SzkoĘ Podstawowej
im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego

w Gomulinie

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(miejscowoŚć' data) 
ośwnucZENIE

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

za .......,..,......... rok

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
Wnioskodawca ,.,,..
Pozostali członkowie:

Oświadczam, że wysokość średniego dochodu przypadĄącego na jednego członka rodziny
wynosiła:
Śiedni roczny dochód łączny w gospodarstwie domowym wynosi ...,.,........... ........zł|

(wpisać kwoty wg objaśnienia na str. 2)
Średni dochód na I Ózłottka rodziny w}nosi: .......,..,...... zł2

Średni miesięczny dochód na 1 człoŃarodziny wynosi: ...............zŁ3

(słownie złotych: ......... . ....)

Dodatkowe informacje mające wpływ na sytuację życiową, materialną i rodzinną -
przy§porzenia - (nie wpisywać kredytów, poĘczek itp,)

- płacone alimenty złmiesięcznie,
- otrzymywane alimenty .,....,....,,. złmiesięcznie,
- świadczeniazprogrartu 500 +, rodzinne, stypendia,zasiłki stałe i inne... ,., ńlmięs.
- innę

Łączna kwota dochodu wrazz dodatkowymi prrysporzeniami mającymi wpływ na
sytuację Ęciową wynosi ...............j.... zVosobę/miesięcznie.

Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego.
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) skutków karno-prawnych za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy (art.233 i art.27l § 1 i 3 Kodeksu karnego).

Lp.
Imię i nazwisko Stopień

pokrewieństwa
Data urodzenia Uwagi - np. Llczy się w szkole

średniej, posiada orzęczęnie o
nieoełnosorawności.

1

2.

J.

4.

5.

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)
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ZOBOWIĄZANIE

Ja niżej podpisany zobowiązĄę się na wezwanie Pracodawcy do dostarczęnia dokumentów
wymienionychprzez Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej,
rodzinnej i materialnej.

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

Objaśnienie:
I za średni roczny dochódłqczny uważa się:
Dochód zPlT a ponadto szacunkowe dochody z dziŃalności gospodarczej rcz|icznę przez
osoby opodatkowane ryczahem i kartą podatkową, dochody z nĄmu i dzierżavly, z
gospodarstwa rolnego (obliczonych jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych), z dopłat
bezpośrednich i inne dochody.
Komentarzz na\eży wykazywać dochód po pomniejszeniu o zapłacone składki ZUS na
ub ezpteczenie społ e c zne.
2(tj. średni roczlny dochód łączny podzielony na ilość człoŃów rodziny)
3(tj, średni dochód na 1 członka rodziny podzielony przęz 12 miesięcy)

Za dodatkowe pźysporzeniamające wpływ na sytuację życiową, rodzinną i materialnąuznaje
się: alimenty, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowaweze 500 plus, stypendia, zasiłki
stałe i inne.
Średni roczny dochód łączny wraz z przysporzeniami naleĘ podzielió na ilość
uprawnionych członków rodziny, a następnie podzielić przez 12 miesięcy.

16



Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany v,ryrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową
im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły w
podanych przęzę mnie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku
z udzielartiem świadczęń z Zal<Ładowęgo Funduszu Swiadczeń Socjalnych, dla potrzeb
niezbędnych do ich realizacji i dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwiętnia ż016r. w sprawie ochrony osób
ftzycznych w związku zptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporuądzenie
o ochronie danych, RODO).

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana
Wiewiórowskiego w Gomulinie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, pełny adres,

numer telefonu, ewentualnie adres email
Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor
Ochrony D anych O sobowych (email : io dy @b o do24 .pl)
Pani/Pana dane osobowe przetwa:zane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art.9
ust. 2 lit. a i lit. b RODO w celu realizacji świadczeń ptzyznawalych z ZaMadowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gomulinie.
Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzańa danych osobowych orźLz uprawnione organy publiczne, w zńązku z
obowiązkami prawnymi.
Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niZ jest to niezbędne w celu
przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich
wysokości, atakże ptzez okres dochodzenia do nich praw lub roszczen.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ptawo ich sprostowania,
o grani c zeni a pr zetvl aruania.

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

8, Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostńy
zebrane.
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