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Zarz4dzenie Nr 912019
Dyrektora Zespolu Szk6l Miejskich Nr 3 w JaSle
z dnia 01.03.2019 r.

w sprawie:

Dzialajqc na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (D2.U.2018 .996),
Ustawy z drua 26 stycznia 1982 r . Karta Nauczyciela (Dz"U .20 1 8 .967) art.8 ust.2 Ustawy z dnra
4 marca 1994 r. o ZaHadovrym Funduszu Swiadczeri Socjalnych ( Dz. U. 2018.1316), Ustawy
rwiapkach zawodowych(D2.U.2019.263) oraz w uzgodnieniu
zdnia 23 maJa 1991 r.
ze zwi7zkarri zawodowymi dzialaj4cymi w Zespole Szk6tr Miejskich nr 3 w Ja1le zarzqdzam

o

'\--'

co nastgpuje:

$1

-., l.
2.

Wprowadzam RegulaminZakJadowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych, stanowi4cy

zal1cznikdoniniejszegozarzqdzeria.
Regulamin zostal uzgodniony z przedstawicielami rwiqzk6w zawo dowych :
MiEdzy zaklado wej Komi sj i Niezalezne go S amorz4dne go Zwiqzku Zawo dowe go
,,Solidarno 56" i Zwiqzku Nauczycielstwa Polskiego.

$2
Traci moc Regulamin Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych dziaNaj1cy w Zespole Szk6l
Miejskich nr 3 w JaSle od 01.09.2007 r.

$3
Zarzqdzerue wchodzi

w Zycie od 1 marca 2019 r.

DYR,E
Zespotu Szk5]

TOB

ejskich nr 3

iifi*'r,

mgr Akksandra
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Zal4cznik do zarzqdzeniafi 912019 z dnia 01 marca 2019 r.

S
B8

Zesp6l Szk6l Micjskloh nr

w Ja6le
A8-200 Jaslo, ul. Szkolna

pl,rektora Zespolu Szk6t Miejskich nr 3
w Jaste

REGULAMtr.{ TWORZENIA I GOSPODAROWANIA SNONMUT ZIKT,ADOWEGO FUNDUSZU

Swnoczrft socJALNYcH
ZESPOLU SZK6I. MTEJSKICII NR 3 W JASLE

$ 1.1. Zakladowy Fundusz Swiadczerl Socjalnych zwany dalej ,,Funduszem'
nastgpuj 4cych przepis6w :

1)

.\-/

z dnia 4 marca 1994 r. o Zakladowym
(Dz.IJ.z20l8.l316 zezrlianarri),

Ustawy

'

tworzysig na podstawie

Funduszu Swiadczeri Socjalnych

2) Karta Nauczyciela @2.U. 2018.967),
3) Ustawy z dnia23 maja"l.99l r. o rwi4zkach zawodouych ( Dz. U.2019.263 ),
4) Rozporz1dzenia Ministra Pracy i Folityki Spoleczrej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania
przecigtnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych
(Dz.U. 22009 r. Nr 43 poz.349 ).
2. Niniejszy regulamin okreSla zasady naliczaniaZakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych orazzasady

gospodarowania j ego Srodkami.
$

2.1. DochodamiFunduszu

l)
2)
3)

sQ:

coroczny odpis podstawowy obcipaj4cy kosay dzialalnoSci Zespofu Szk6l Miejskich nr 3 w JaSle,
odsetki zt>avfu lokat bankowych,
odsetki ztyi,iluudzielonychpoiryczek.

2. Srodki Funduszu gromadzone sq na odrgbnym rachunku bankowym.
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3. Kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzory wrazze aniqkszeniami, o kt6rych
mowa \ry art. 5 ustawy z dnia 4 mar:ca 1994 r. o ZakJadow@ Funduszu Swiadczeri Socjalnych podlega
przekazaniuna rachunek Funduszu w wysokoSci i terminach okreSlonych przepisami ustawy.

4.

Srodki Eunduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowy.m przech odz4narok nastgpny.

5. Srodki Funduszu rraposzczeg6lne formy pomocy socjaln
rzeczowej.

ej s4prrymawane w formie flnansowej

lub

$ 3.1. Rocmy plan dochod6w i wydatk6w Funduszu opracowuje Dzial KsiggowoSci w uzgodnieniu
zorganizaejami zwi4zkowymidzialaj4cymi w Zespole Szk6l Miejskich nr 3 w JaSle, w terminie do 31 marca
danego roku z uwzglgdnieniem form pomocy socjalnej okreSlonej niniejszym regulaminem. Opracowany plan
podlega zatwierdzeniuprzezDyrel<tora Zespofu Szk6t Miejskich nr 3 w JaSle.

2.

DziatKsiggowoSci sporz4dzarocznesprawozdanie zwykor4rstania Srodk6w Funduszu ( zatwierdzone
przezDyrektora ), kt6re przedstawia organizacjom zwiqzkowym dzialaj4cym w ZSM nr 3 w Jalle oraz
pracownikom do wiadomoSciprzezwywieszenie na tablicy ogloszeri w terminie do 28 lutego zarokubieg$.

g 4.1. Wszelkie decyzje zwi4zane z administrowaniem ftodkami Funduszu podejmuje Dyrektor Zespolu Szk6l
Miejskich rr 3 w JaSle uwzglgdniaj4c zasady zawarte w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o Zakladowym Funduszu

Swiadczeri Socjalnych ( Dz.

U. 22018,

1316 ze zrrrianami) orazzasady zawarte w niniejszym regulaminie.

2.

DecyzjeDyrektora w sprawie przymaniaSwiadczef zZakJadowego Funduszu Swiadczerl Socjalnych
wymagaj1uzgodnienia ze zuti4zkami zawodowymi dzialaj4cymi na terenie Zespolu Szk6t Miejskich nr 3
w Ja6le.
$ 5. Do korzystania z Funduszu uprawnione s4 wszystkie osoby o kt6rych mowa w art.2,pkt.5 ustawy z dnia
4 marca 1994 r. o zakladowym funduszu Swiadczeri socjalnych (( Dz. U. 22018,1316 ze zmianami) tj.:

1)

2)
3)
4)
5)

\-,'
v

pracownicy wykonuj4cy prace w Zespole Szk6l Miejskich nr 3 w JaSle w ramach stosunku pracy
niezaleimie od formy zakudnienia tj. ( umowa o pracg, wyb6r, powolanie) oraz wymiaru czasrpracy,
pracownicy przebywaj4cy na urlopach wychowawczych,
emeryci i renciSci - byli pracownicy Zespoht Szk6l Miejskich nr 3 w JaSle
wsp6knalzonkowie os6b wymienionych w pkt l-3,
dzieci wlasne , dzieciprzysposobione oruzprzyjgte na wychowanie w ramach rodziny zastgpczej, dzieci
wsp6lmalZonka, wnuki i rodzeristwo pozostaj4ce na utrzymaniu osoby uprawnionej w wieku do 18 roku
irycia, a jeaeli sig ksztalcq w szkole - do czasu do kt6rego powinni zgodnie z programem ukoticzyi
szkolg.

$

6. Srodki funduszu w danym roku kalendarzowyrn przealacza

regulaminem i stosown4 umowA

1)

sig

wedlug zasad okreSlonych niniejszym

:

w wysokoSci nie wigkszej nrz 60Yo na cele mieszkaniowe,

2) w pozostalej

czgsci na cele dzialalnoSci socjalnej.

$ 7. 1. Srodki zakladowego Funduszu wyodrgbnione na cele mieszkanioweprzerlaczasig na

l)
2)

udzielanie poiryczekzwrofirych na budowg ( rozbudowg ) domu jednorodzinnego lub zakup lokalu
mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym w wysokoSci do 11 000,00 zl.,
udzielanie poiryczekzwrotrych na remont lub modemizacjg domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym w wysokoSci do 7 000,00 zl.,

moze by(;przymana tylko jeden raz w okresie
zatrudnienia. Poryczkiokeslone w $ 7, ust. 1, mog4 byiprzymane dopiero po uprzednim uregulowaniu
splat wynikai4cychz poprzedniego zadhfienia w Funduszu.

2. KaadazpoZyczek

\
'--J

:

3.

o kt6rych mowa w ust. 1 pkt

Poiryczki o kt6rych mowa w ust.
w stosunku rocmym.

1

I

niniejszego paragrafu podlegaj4 oprocentowaniu wysoko6ci 2%

4. Maksymalny okres splaty poi:yczki wynosi

36 miesigcy.

5. Splatg pozryczkirozpocrynasig od nastqpnego miesi4ca po dniu

jej udzielenia.

6. NiesplaconapoZyczkaudzielonaze Srodk6w Funduszu staje sig w calo6ci natychmiast wymagalna w dniu
wyga6nigcia lab rozwi4zania stosunku pracy z osob4 l<t6rej przynrano pozyczkQ.
szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespolu Szk6l Miejskich nr 3 w JaSle bior4c pod
uwagg trudne syruacjg iryciow1, materialn4 i rodzinn4 uprawnionego mohe :

7. W

1) podj46 decyzjg o wydluZeniu okesu splaty poiryczlct,

2) umorzy|w calo6ci lub w czgsci udzielon4 po zyc:.ir;g.

2

Ubiegaj4c sig o pofczkg z Funduszu na cele mieszkaniowenaleiry zloiry(, wniosek
nastgpuj4ce dokumenty :
8.

1) w przypadku o kt6rym mowa w

(zal.nr l)

zal1czaj4c

$ 7, ust. 1, pkt 1) wairre pozwolenie na budowg, akt notarialny zakupu

mieszkania lub inny dokument potwierdzaj4cy budowg domu lub zakup lokalu mieszkalnego.

poffiwnym rozpaffzeniu wniosku o udzielenie poiryczki z Funduszu zainteresowane strony podpisuj4
umowg ( zaL. w 2 ) przy czym dla prawidlowego zabezpieczenia poLryczki wymagane j est podpisanie umowy
9.

Po

przez dw6chporgczycieli bgdqcych pracownikami Zespol,u Szk6l Miejskich nr 3 w JaSle wskazanychprzez
pozyczkobiorcg
z zastrzeZetiem ust. 10.

10. Okres zatrudnienia polyczkobiorcy orazpor1czycieli winien byi nie la6tszy niz okres planowanej splaty
poiryczki.

I roku

11. Po razpierwszy pracownikmozeubiegadsigoudzieleniepoiryczkizFunduszupoprzepracowaniu
w Zespole Szk6l Miejskich nr 3 w Ja6le.

\-/

$ 8" 1. Srodki Funduszu przemaczasig ponadto na udzielenie dofinansowania lub sfinansowanie

1)

2)

:

Swiadczef urlopowych dla nauczycieli wedlug odrgbnych przepis6w
wypoc4mku organizowanego we wlasnym zakresie tzw. ,,wczasy pod grusz4" w formie pomocy
finansowej wyplacanej coroczrie emerytom i rencistom oraz pracownikom administracji i obslugi na
podstawie zatwierdzonego planu urlop6w po wykorzystaniu co najmniej 14 kolejnych dni
kalendarzowych urlopu wypoczynkowego,
kulturalno - oSwiatowej organizowanej grupowo przezZespfll Szk6t Miejskich nr 3
postaci
imprez artystyczrych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakup bilet6w wstqpu na te
w JaSle w

3) dzialalnoSci
imprezy,

4)

dzialalnoSci sportowo

w

5)

JaSle

-

rekreacyjnej organizowanej grupowo przezZesp6l Szk6t Miejskich nr

a w szczeg6lnoSci

3

:

- og6lnodostgpnych form rekeacji,
- sportu,
- uczestnictwa w masowych imprezach sportowych,
- zakupu bilet6w wstEpu nalmprezy sportowe, rqkreacyjne,
wypoczynku organizowane go przez Zespll Szk6l Miejskich nr 3 w JaSle w formie turystyki grupowej
a w szczeg6lnoSci:

\J

6)

,
krajowe i zagtanicme,
wycieczki turystyczno - krajoznawcze-r-,--!-----:-rajdy, biwaki, kuligi, ogniska,
imprezokoliczroSciowych organizowanych przszZespll Szk6t Miejskich nr 3 w Ja6le polqczonych

-

z poczgsnrnkiem,

7) pomocy socjalnej dla pracownik6w i emeryt6w wyplacanej w okresach Swi4tecmych,
8) dla dzieci pracownik6w w wieku od I (tj. kohcz4cych I rok w roku korzystania ze Swiadczenia)
9)

lat (tj.koircz4cych 14 iat w roku korzystaniaze Swiadczenia) w formie paczekmikolajkowych,
pomocy rzeczowej lub finansowej z innych okazji.

2. Srodki Funduszu

przemac,za sig na pomoc rzeczowq lub finansow4 w przypadku trudnej sytuacji

materialnej, rodzinnej i Zyciowej spowodowanej w szczeg6lnoSci
I

)

indywidualnymi zdxzeniami losowymi,

2) klgskami zywiolowymi,
3) dfugohwat4 chorob4,
4) Smierci4.

:

do 14

W szczeg6lnie uzasadnionych prrypadkach dopuszcza sig przymanie pomocy rzeczowej lub finansowej w innej
wysokoSci ni2 okreSla to zalqcmkdo Regulaminu.

3. WysokoSd Swiadczeri wymienionych w $ 9 uzalefuniona jest od wysokoSci Sredniego miesiqcznego
dochodu brutto przypadaj4cego na jednego czlonka rodziny pracownika, pozostaj4cego z nim we wsp6lnym
gospodarstwie domowym, obliczonego na podstawie rocmego zeznaniapodatkowego zarokpoprzedzajqcy
zloaerue wniosku, w formie podpisanego pod odpowiedzialnoSci4 karn4 o6wiadczenia pracownika. WysokoSi
Swiadczeri wymienionych

w

$ 9 ustala sig zgodnie

zzal4cnkiem nr 3 do niniejszego regulaminu.

4.Kaady wsp6lmal"Zonek spo6r6d malzef,stw zatrudnionych w Zespole Szk6t Miejskich nr 3 w JaSle ma prawo
do dofinansowania ze Swiadczeri. socjalnych na jednakowych zasadach obowi4zuj4cych wszystkich
pracownik6w , emeryt6w, rencist6w. Dzieciom mal2eristw (rodzic6w) zatrudnionych w Zespole Szk6l Miejskich
nr 3 w Ja"6le Swiadczenia przysfuguj4 tylko z gAutu jednego zatrudnienia. Nie przedlozenie oSwiadczenia
o wysokoSci dochodu na osobg w rodzinie( zal. nr 4), skutkuje nie przyznaniem Swiadczef .

$9. Swiadczenia z Funduszu przyzflawane s4 na wniosek (zal. w 4) os6b uprawnionych i maj 4 charakter
uznaniowy z uwzglgdnieniem zasad zawxtychw ustawie z dtia 4 mxca 1994 r. o zakladowym funduszu
Swiadczerl socjalnych (Dz. U. 22016 r. poz. 800) i niniejszym regulaminie.

.

Postanowienia regulaminu oraz roczrty plan dochod6w i wydatk6w powinny byd podane do wiadomoSci
wszystkim osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu poprzezwywieszenie na tablicy ogloszeri Zespolu
S 10.

1

Szk6l Miejskich nr 3 w JaSle.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj4 powszechnie obowi4zuj4ce
przepisy prawa.
$ 11. Niniejszy regulamin wchodzi w Zycie z dniem I marca 2019 r.

Or ganizacie zur i4zkow e dzialaj4ce
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Załącznik nr 1

……………………………………

Jasło, dnia

………………………
(nazwisko i imię)
………………………………………………….
(adres zamieszkania)

……………………………………
(seria i nr dowodu osobistego)

WNIOSEK
o przyznanie pożyczki z ZFŚS
na cele mieszkaniowe

Proszę o przyznanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki w wysokości
…………………………….złotych z przeznaczeniem na :
1) budowa ( rozbudowa ) domu jednorodzinnego,
2) zakup lokalu mieszkalnego, w budynku wielomieszkaniowym
3) remont lub modernizacja domu jednorodzinnego,
4) remont lub modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym.
Przyznaną pożyczkę zobowiązuję się spłacić w ciągu …………miesięcy.

*(właściwe podkreślić)
…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 4

WNIOSEK
o przyznanie pomocy finansowej na cele działalności socjalnej
Proszę o przyznanie pomocy finansowej na cele działalności socjalnej w ……… roku.
OŚWIADCZENIE
Świadomy o odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub utajenie
prawdy (art.286 w zw. art. 233 kodeksu karnego ) oświadczam, że średni miesięczny dochód
brutto na osobę w rodzinie, obliczony na podstawie dochodów brutto członków rodziny w
roku …… wykazywanych w rocznym zeznaniu podatkowym nie przekracza/przekracza *
kwoty 2 250,00 zł.
Jednocześnie na żądanie Dyrektora zobowiązuję się przedstawić roczne zeznanie
podatkowe (PIT) za …….rok.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………….
Podpis

Uwaga!
1. Przy obliczaniu średniej należy uwzględnić – pracownika oraz pozostającego z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym, współmałżonka a także będące na ich utrzymaniu dzieci.

2. Oświadczenie należy złożyć corocznie do dnia 28 lutego.

