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Załącznik do Zarządzenia Nr     Dyrektora  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

REGULAMIN 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

dla Szkoły Podstawowej nr l im. Jana Pawła II w 

Czerwionce-Leszczynach 

Podstawa prawna ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych : ł.   

ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2019 poz. 

1352) 

2. ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity : Dz. U. Nr 97 z 2006r. póz. 

674) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.1994r. w sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43 póz. 168 zpóźn.zm.). 

4. Art. 27 ust. ł i 2 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 23.05.199łr. o związkach zawodowych 

(Dz.U. Nr 79poz.854). 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 września 1998 roku w 

sprawie zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego 

od osób fizycznych (Dz.U. 1998/134/876). 

§1 

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest: 

1) dla nauczycieli w wys. 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej 

sfery budżetowej w przeliczeniu na pełne etaty, 

2) dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami w wys. 5% pobieranych przez nich 

emerytur i rent, 

3) dla pracowników administracyjno-obsługowych w wys. 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. Środki funduszu zwiększa się o : 

1) odpis w wys. 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. l 

.3 dla każdego emeryta i rencistę, będącego uprzednio pracownikiem administracyjno-

obsługowym, objętego tą opieką, 

2) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z 

działalności socjalnej, 

3) dobrowolne darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 

4) odsetki od środków funduszu, 

5) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 

6) inne środki określone w przepisach, w tym środki' funduszu socjalnego 
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niewykorzystane w roku poprzednim. 

§2 

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone na : 

1.  Fundusz socjalny obejmujący : 

1)  dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dzieci w formie : 

a) kolonii letnich, 

b) zimowisk, 

c) obozów, 

d) zielonych szkół, 

2) dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego, pobytu w sanatorium dla pracownika, 

3) dofinansowanie wypoczynku niezorganizowanego urlopowego pracownika - tzw. 

“wczasów pod gruszą” trwającego co najmniej 14 dni, 

4) świadczenia pieniężne z okazji świąt dla pracowników oraz paczki z okazji Mikołaja dla dzieci 

pracowników szkoły (do ukończenia 14 roku życia), 

5) pomoc materialną - rzeczową lub finansową (zapomogi pieniężne) - osobom znajdującym 

się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub w wypadkach losowych, 

6) sfinansowanie lub dofinansowanie imprez okolicznościowych, kulturalno-oświatowych 

oraz sportowo-rekreacyjnych. (wartość takiego dofinansowania wynosi do 5% najniższego 

wynagrodzenia) 

Na ten fundusz wydziela się 5/8 środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

2. Fundusz mieszkaniowy obejmujący zwrotną pomoc, na cele mieszkaniowe na warunkach 

określonych umową. Na ten fundusz wydziela się 3/8 środków z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych. 

3. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli. 

Z odpisu na ZFSS wypłaca się nauczycielom do końca sierpnia każdego roku świadczenia 

urlopowe w wysokości odpisu podstawowego określonego w przepisach ustawy o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych ustalonych proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu 

zatrudnienia w danym roku szkolnym. 

§3 

1. Pracownikom mogą być przyznawane świadczenia z ZFSS na zasadach określonych w 

niniejszym regulaminie oraz ustawie o ZFSS. 

2. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się 

od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z 

Funduszu. 

§4 

Osobami uprawnionym do korzystania z ZFSS są: 

1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, 

2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, zdrowotnych, 

3) emeryci i renciści - byli pracownicy szkoły, którzy rozwiązali umowę o pracę z szkołą w 

związku z przejściem na emeryturę lub rentę, 

4) członkowie rodzin osób wymienionych w punkcie 1-3. 
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§5 

Członkami rodzin, o których mowa w § 4 pkt.4 są: 

1) współmałżonkowie, osoby prowadzące z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe, 

2) pozostający na utrzymaniu i wychowaniu wymienionych w § 4 pkt.1-3 dzieci własne, 

dzieci przysposobione oraz przejęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci 

współmałżonków do lat 18, a jeśli kształcą się do czasu ukończenia nauki, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 25 lat. 

3) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach pod warunkiem, że byli na ich utrzymaniu i 

wychowaniu. 

§6 

Co roku pracodawca ustala w terminie do 15 stycznia wstępny % podziału środków funduszu na 

poszczególne rodzaje działalności - wstępny roczny plan działalności socjalnej, a do 31 marca 

roczny plan działalności socjalnej. 

§7 

l.   Wysokość dopłat do wypoczynku, o którym mowa w § 2 ust. l pkt. l ,2,3 Regulaminu 

ustala się, w zależności od posiadanych środków, w następujący sposób:  

1) wysokość dopłat do wypoczynku zorganizowanego, do sanatorium, o którym mowa w § 2 

ust. l pkt.2 Regulaminu 

 

 

lp. Wysokość dopłaty Określenie dochodu* na l 

członka rodziny 

1. 

Do 50% ich udokumentowanej rachunkami 

wartości, nie więcej niż 3/4 minimalnej płacy z 

m-ca poprzedzającego przyznanie dopłaty. 

Jeśli przychód na członka rodziny 

w gosp. domowym nie przekracza 

75% minimalnej płacy. 

2. Do 40% ich udokumentowanej rachunkami 

wartości, nie więcej niż 2/3 minimalnej płacy z 

m-ca poprzedzającego przyznanie dopłaty. 

Jeśli przychód na członka rodziny 

w gosp. domowym wynosi od 

75% do 200% minimalnej płacy. 

 

3.  

Do 30% ich udokumentowanej rachunkami 

wartości, nie więcej niż 1/2 minimalnej płacy z 

m-ca poprzedzającego przyznanie dopłaty. 

Jeśli przychód na członka rodziny 

w gosp. domowym przekracza 

200% minimalnej płacy. 
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*dochód - przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne i składkę zdrowotną 

 

 

2) wysokość dopłat do wypoczynku niezorganizowanego tzw. "wczasów pod gruszą", o 

których mowa w § 2 ust. l pkt.3 Regulaminu. 

 

Lp. Wysokość dopłaty Określenie dochodu na 1 członka rodziny 

1. Do 3/4 minimalnej płacy z m-ca 

poprzedzającego przyznanie dopłaty 

Jeśli przychód na 1 członka rodziny w gosp. 

domowym nie przekracza 75% minimalnej 

płacy. 

2. Do 2/3 minimalnej płacy z m-ca 

poprzedzającego przyznanie dopłaty 

Jeśli przychód na 1 członka rodziny w gosp. 

domowym wynosi od 75% do 200% 

minimalnej płacy. 

3. Do 1/2 minimalnej płacy z m-ca 

poprzedzającego przyznanie dopłaty 

Jeśli przychód na 1 członka rodziny w gosp. 

domowym przekracza 200% minimalnej 

płacy. 

 

3) wysokość dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży, o których mowa w § 2 ust. l pkt. l 

Regulaminu 

Lp. Wysokość dopłaty Określenie dochodu na 1 członka rodziny 

1. Do 50% ich udokumentowanej 

rachunkami wartości, nie więcej niż 

3/4 minimalnej płacy z m-ca 

poprzedzającego przyznanie dopłaty 

Jeśli przychód na członka rodziny w gosp. 

domowym nie przekracza 75% minimalnej 

płacy. 

 

2. Do 40% ich udokumentowanej 

rachunkami wartości, nie więcej niż 

2/3 minimalnej płacy z m-ca 

poprzedzającego przyznanie dopłaty 

Jeśli przychód na członka rodziny w gosp. 

domowym wynosi od 75% do 200% 

minimalnej płacy. 

 

3. Do 30% ich udokumentowanej 

rachunkami wartości, nie więcej niż 1/2 

minimalnej płacy z m-ca 

poprzedzającego przyznanie dopłaty. 

 

Jeśli przychód na członka rodziny w gosp. 

domowym przekracza 200% minimalnej 

płacy. 

 

2. Kwoty stanowiące dopłaty do wypoczynku, o którym mowa w ust. l można wypłacać co roku 

z zastrzeżeniem ust.3. W ciągu powyższych okresów osoba uprawniona może 

korzystać z dofinansowania tylko z jednej z form wypoczynku. 

3. W przypadku wyjazdu dziecka na tzw. "zieloną szkołę" dziecko to może skorzystać w ciągu 

roku z dodatkowego dofinansowania do tej formy wypoczynku 

4. Pierwszeństwo w uzyskaniu dopłat mają osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji 
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materialnej. Sytuację materialną ocenia się wg dochodu przypadającego na l członka 

rodziny. 

5. Wysokość dochodu przypadającego na l członka rodziny, ustala się na podstawie 

złożonej deklaracji o dochodach o wzorze stanowiącym załącznik nr l do niniejszego 

Regulaminu, którą należy złożyć do końca stycznia na dany rok kalendarzowy. 

 

§8 

Pracownik może uzyskać dopłatę do wypoczynku niezorganizowanego - „wczasów pod gruszą" - 

pod warunkiem wykorzystania w danym roku urlopu wypoczynkowego w wymiarze 

obejmującym nieprzerwanie nie mniej niż 14 dni kalendarzowych oraz złożenia wniosku do 

sekretariatu szkoły w terminie, o którym mowa w § 9 ust. l pkt.2 Regulaminu. 

1. Wykorzystanie w danym roku urlopu wypoczynkowego nie dotyczy emerytów. 

§9 

 

1. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku: 

1)  zorganizowanego, podając równocześnie jego przypuszczalny koszt, należy składać 

do ostatniego lutego w  przypadku wypoczynku zimowego oraz do 31 sierpnia w 

przypadku wypoczynku letniego,  

2) niezorganizowanego tj."wczasów pod gruszą" - należy składać w terminie do 31 maja 

danego roku. 

2. Kwalifikowania wniosków o dopłaty do wypoczynku dokonuje dwa razy w roku Komisja 

Socjalna - jako organ doradczy: 

 1)    w terminie do 15 marca- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku 

zorganizowanego zimowego, 

 2)   w terminie do 15 września - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie   

wypoczynku zorganizowanego letniego oraz niezorganizowanego - “wczasów pod gruszą”. 

 

3.  Osoby zakwalifikowane do korzystania z dofinansowania do wypoczynku, informowane są o 

tym fakcie indywidualnie.   

4. W ciągu 7 dni od dnia poinformowania osoba, której odmówiono dofinansowania, która 

uważa, że kwota zaproponowanego dofinansowania jest za niska, może złożyć odwołanie do 

dyrektora szkoły. 

5. Dyrektor szkoły w terminie 3 dni od daty otrzymania odwołania decyduje o jego 

uwzględnieniu lub odrzuceniu. 

6. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania do wypoczynku podejmuje 

dyrektor szkoły. 

7. Wypłata kwot stanowiących dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego nastąpi w  

miarę posiadanych środków w terminie do 31 września, nie wcześniej jednak jak po odbyciu 

wypoczynku i wybraniu w przypadku pracownika urlopu wypoczynkowego co najmniej 

14 kolejnych dni kalendarzowych. 

8. Wypłata kwot stanowiących dofinansowanie do wypoczynku niezorganizowanego tj. 

"wczasów pod gruszą" dla pracowników, którzy skorzystali z tej formy wypoczynku i 

wykorzystali urlop wypoczynkowy w wymiarze określonym w § 8 niniejszego 
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Regulaminu w terminie do 15 września, nastąpi w okresie pomiędzy 15 września a 30 

września danego roku. W przypadku pozostałych pracowników wypłata następować 

będzie sukcesywnie w terminie do 30 dni od skorzystania z wypoczynku i wykorzystania 

urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w § 8 Regulaminu. 

9. Wzór wniosku o dofinansowanie wypoczynku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

§10 

1. Z zasobów ZFSS istnieje możliwość: 

1) organizowania wycieczek, kuligów, zawodów rekreacyjno-sportowych oraz zabaw 

karnawałowych względnie innych imprez okolicznościowych, 

2) przyznania świadczenia pieniężnego dla dzieci, które ukończyły 20 lat i kontynuują 

naukę (nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia) w wysokości 300 złotych. W tym celu 

należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły, a w przypadku kształcenia w systemie 

wieczorowym lub zaocznym - dodatkowo zaświadczenie o braku zatrudnienia z Urzędu 

Pracy. Zaświadczenie należy złożyć w terminie do końca listopada w sekretariacie szkoły. 

O przyznanie świadczenia można się starać raz w roku. 

3) przyznania paczek z okazji Mikołaja dla dzieci pracowników szkoły o wartości 5% 

najniższej płacy. 

 

W ramach imprez, o których mowa w pkt. l) mieszczą się również dopłaty do biletów na 

zewnętrzne imprezy kulturalno-rozrywkowe. ( paragraf 2 ust 1 pkt 6)  

§11 

 

1. Pracownikom i byłym pracownikom (emerytom i rencistom) w wypadkach losowych lub 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, może być udzielana 

bezzwrotna pomoc finansowa lub rzeczowa.  

2. O pomoc w wypadkach losowych mogą ubiegać się w szczególności osoby uprawnione: 

a. dotknięte długotrwałą chorobą - wg zaświadczenia lekarskiego, wystawionego 

przez 

uprawniony organ służby zdrowia, 

b. dotknięte klęską żywiołową, 

c. dotknięte innymi zdarzeniami losowymi. 

3. Pomoc, o której mowa w ust.l przyznawana jest na umotywowany wniosek : 

a. Komisji Socjalnej,  

b. zainteresowanego pracownika, 

c. bezpośredniego przełożonego pracownika. 

4. W celu otrzymania pomocy, o której mowa w ust. I w szczególności należy 

udokumentować 

a. wysokość dochodów przypadających na jednego członka rodziny, 

b. wysokość kosztów leczenia, 

c. fakt dotknięcia klęską żywiołową lub innym zdarzeniem losowym, a także 
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przedłożyć na żądanie inne dokumenty. 

5. Wstępnej kwalifikacji wniosków o pomoc finansową dokonuje wg potrzeb komisja 

socjalna, która jednocześnie proponuje jej formę oraz ewentualną wysokość zapomogi do 

20% najniższej płacy.  

6. Swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem Komisja Socjalna przedstawia dyrektorowi 

szkoły. 

7. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania pomocy podejmuje dyrektor szkoły. 

8. Z pomocy, o której mowa w ust. l osoba uprawniona może skorzystać jeden raz w roku. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość skorzystania z tej 

pomocy dwa razy w roku. 

9. Pomoc, o której mowa w ust. l przyznana będzie w granicach posiadanych środków. 

Każdy z wniosków rozpatrywany będzie indywidualnie. 

§12 

W przypadku choroby pracownika trwającej ponad 30 dni przysługuje mu paczka żywnościowa - 

jeden raz w roku o wartości 10% minimalnej płacy z m-ca, w którym upłynął 30 dzień choroby. 

§13 

1. Dyrektor Szkoły powołuje jako organ doradczy Komisję Socjalną, w skład której wchodzą 

wybrani i zaopiniowani przez Radę Pedagogiczną pracownicy szkoły. Komisja liczy do 5 osób: 

Dyrektor Szkoły, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, pracownik administracji, pracownik 

obsługi, związkowiec. 

 

2.   Komisja na każdym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego. Uchwały 

Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 

W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 

§14 

1. Dyrektor Szkoły ma prawo żądać dokumentów uzasadniających zasadność wniosku o 

świadczenia z ZFSS. 

2. W przypadku złożenia nieprawdziwych dokumentów, danych oraz oświadczeń 

niezgodnych z prawdą - pracownik i osoby uprawnione, wywodzące swoje prawa z faktu 

pracy pracownika w szkole tracą uprawnienia do korzystania ze świadczeń z ZFSS przez 

okres dwóch kolejnych lat kalendarzowych. 

§15 

1. Środki funduszu mieszkaniowego przeznacza się na dofinansowanie potrzeb 

mieszkaniowych, a w szczególności przyznawanie oprocentowanych pożyczek na: 

1) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub kaucji, 

2) zakup domu lub mieszkania, 

3) budowę domu, 

4) remont lub modernizację domu, 

5) remont mieszkania. 



8 

 

 

2. Pożyczki oprocentowane są zryczałtowanymi odsetkami w wys. 2% od udzielonej kwoty 

doliczonymi do kwoty udzielonej pożyczki. 

3. Spłata pożyczki następuje w 36 równych miesięcznych ratach począwszy od następnego 

miesiąca po pobraniu pożyczki, a w przypadku pożyczki udzielonej na budowę domu, 

zakup domu lub mieszkania w 60 ratach. 

4. Warunkiem przyznania pożyczki mieszkaniowej jest w przypadku: 

 

1) uzupełnienia wkładu mieszkaniowego lub kaucji mieszkaniowej - przedstawienie z 

właściwej spółdzielni lub od właściwego administratora (zarządcy) zaświadczenia o 

wysokości wkładu lub kaucji, 

2) zakupu domu lub mieszkania - akt notarialny 

3) budowy domu - pozwolenie na budowę 

4) remont lub modernizację domu lub mieszkania - akt notarialny lub umowa najmu albo 

użyczenia lokalu. 

 

5. Wnioski o udzielenie pożyczki składa się w sekretariacie szkoły - podlegają one 

rejestracji. 

6. O przyznanie kolejnej pożyczki można się ubiegać po spłaceniu poprzedniej oraz upływie 

min. 3 lat od przyznania poprzedniej, w kolejności zgodnej z rejestrem. 

7. Wnioski rozpatruje Komisja Socjalna, która jednocześnie proponuje wysokość pożyczki. 

Swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem Komisja Socjalna przedstawia Dyrektorowi 

Szkoły. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania pożyczki podejmuje Dyrektor Szkoły. 

8. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

§16 

l.   Ustala się następujące wysokości udzielanych pożyczek: 

1) na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego - 3.000 zł (ale nie więcej niż wymagana wpłata 

tj. wkład lub kaucja) 

2) na zakup domu lub mieszkania - 7.000 zł, 

3) na budowę domu - 7.000 zł, 

4) na remont lub modernizacje domu, remont mieszkania - 4.000 zł. 

 

§17 

1. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy niespłacona kwota pożyczki 

podlega natychmiastowej spłacie, za wyjątkiem: 

1) rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez zakład z przyczyn 

leżących po stronie zakładu pracy, 

2) przejścia na rentę lub emeryturę. 

 

2. W przypadku zgonu pracownika niespłacona kwota pożyczki ulega całkowitemu 

umorzeniu. 

3. Spłata pożyczki musi być zabezpieczona poręczeniem dwóch żyrantów - pracowników 

szkoły. 
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§18 

 

1. Wydatkami mieszkaniowymi uwzględnianymi przy ustalaniu wysokości pomocy są 

miesięczne opłaty z tytułu: 

a. użytkowania lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem spłaty kredytu bankowego 

b. podnajmu całości lub części lokalu mieszkalnego 

c. udziału w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w gospodarstwach domowych 

właścicieli lokali mieszkalnych  

d. centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody 

e.  dostawy zimnej wody 

f. zużycia energii elektrycznej dla celów bytowych  

g. wywozu śmieci i nieczystości 

2. Pomoc finansowa na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych udzielona jest na wniosek 

osoby uprawnionej, który powinien zawierać:  

a. adres zajmowanego lokalu mieszkalnego  

b. liczby osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym 

c. wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym (potwierdzoną 

odpowiednią dokumentacją) 

3. Pomoc finansowa może być udzielona osobie uprawnionej do korzystania z ZFSS, jeżeli w 

miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku o udzielenie tej pomocy dochód na osobę 

w gospodarstwie domowym nie przekroczył kwoty stanowiącej: 

1) w gospodarstwach domowych jednoosobowych- 150% 

2) w gospodarstwach domowych dwuosobowych - 125% 

3) w gospodarstwach domowych trzyosobowych i większych - 100% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w tym miesiącu. 

4. Pomoc finansowa może być udzielona do wysokości różnicy między kwotą wydatków 

mieszkaniowych, o których mowa w pkt. l, a wpłatą własną zobowiązanego, stanowiącą 

co najmniej: 

1) w gospodarstwach domowych jednoosobowych - 8% 

2) w gospodarstwach domowych dwuosobowych i większych - 6% 

dochodu gospodarstwa domowego. 

5. Osoby uprawnione korzystające z pomocy finansowej są obowiązane poinformować 

pracodawcę o zmianie sytuacji majątkowej w ich gospodarstwie a mającą wpływ na 

pomoc finansową. 

§19 

l.   Pomoc finansowa nie przysługuje: 

1)  osobom, które podnajęły część lub całość zajmowanego lokalu mieszkalnego osobom trzecim 

2) nauczycielom otrzymującym częściowy zwrot czynszu i opłat eksploatacyjnych oraz 

dodatek mieszkaniowy 

3) osobom otrzymującym dodatki mieszkaniowe na podstawie innych przepisów 

4) kombatantom pobierającym ryczałt energetyczny z tytułu ponoszonych opłat za 

korzystanie z energii elektrycznej, gazowej lub cieplnej dla celów domowych. 

§20 

Środkami ZFŚS administruje Dyrektor Szkoły. 

§21 
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Księgowość i rachunkowość ZFŚS prowadzi ZEAS.

§22  

Środki ZFŚS gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

§23  

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

§24  

Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym dla jego wprowadzenia. 

§25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy 

prawa. 

§26 

Ilekroć jest mowa o "szkole" oznacza to Szkołę Podstawową nr l im. Jana Pawła II  

w Czerwionce-Leszczynach. 

 

 


