
 

REGULAMIN  

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W STEPNICY 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1  

Zakres regulacji 

  

1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Stepnicy, 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. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają następujące 

przepisy:   

1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 800 ze zmianami), zwana w dalszej treści Regulaminu bez 

oznaczeń ustawą,   

2) Art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.  

1189),   

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r.  

w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania 

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349),  

4) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 

1881 ze zmianami).   

5) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

zapewnieniem stosowania 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 (zw. dalej RODO). 

 

§ 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 i sportowo-rekreacyjnej, 

3) udzielania pomocy materialnej: rzeczowej lub finansowej,  

4)   udzielania pieniężnej zapomogi losowej.  



§ 3 

Administrowanie ZFŚS 

  

1. Środkami Funduszu administruje Pracodawca.  

2. Decyzje w sprawie sposobu podziału środków Funduszu oraz przyznawania świadczeń 

socjalnych podejmuje Pracodawca wraz z Zespołem Doradczym, w skład którego 

wchodzą przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły oraz  

pracownicy szkoły. 

3. Do podstawowych zadań Zespołu Doradczego należy:   

1) przygotowanie propozycji rocznego planu rzeczowo – finansowego - w terminie 

do 30 kwietnia każdego roku w uzgodnieniu z Pracodawcą. 

2) opracowanie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz 

przygotowanie wniosków dotyczących zmian do Regulaminu (np. w formie 

aneksów),  

3) przyjmowanie i opiniowanie wniosków osób uprawnionych,  

4) podejmowanie inicjatyw na rzecz pomocy socjalnej osób uprawnionych do 

korzystania z Funduszu,  

5) przygotowanie propozycji o zmianie wysokości udzielenia świadczenia z 

Funduszu.  

6) sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń zgodnie z załącznikiem nr  1 

Regulaminu (Protokół z posiedzenia Zespołu Doradczego ).  

4. Ostateczne decyzje o przyznaniu świadczeń z Funduszu podejmuje Pracodawca.  

5. Pracodawca ma prawo zbierać informacje o sytuacji materialno-życiowej i rodzinnej 

osób   uprawnionych do świadczeń z Funduszu. Zespół Doradczy rozpatrujący wnioski 

o przyznanie świadczenia finansowanego z Funduszu lub Pracodawca, w razie 

powzięcia wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych w oświadczeniu 

lub we wniosku, może żądać od składającego dostarczenia dokumentów do wglądu 

potwierdzających podane informacje. Niedostarczenie żądanych dokumentów lub 

wykazanie, że oświadczenie jest wypełnione niezgodnie z prawdą, spowoduje odmowę 

przyznania dofinansowania lub pomocy z Funduszu.  

6. Dane osobowe osób uprawnionych są przetwarzane przez pracodawcę, jako 
Administratora danych osobowych, na podstawie: 

1) art.6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

2) art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, 

której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i 

ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa 

członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa 

członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych 

i interesów osoby, której dane dotyczą; 

3) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

7. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych 
zawarte są w załączniku nr 12 do Regulaminu.  

8. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z 
Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i 



ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. 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.  

9. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 
ust.2 lit.b RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie 
do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do 
przetwarzania wymienionych danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy. 
Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu. 

10. Pracodawca przetwarza dane osobowe 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. Okres ten wynosi 3 lata od dnia 
wymagalności roszczenia, zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu Pracy. Po upływie tego 
okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.    

11. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych 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 przypisanego celu.  

 

§ 4 

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 ze środków Funduszu imprez masowych 

przeznaczonych do wszystkich osób uprawnionych. Decyzję o zorganizowaniu takiej 

imprezy podejmuje pracodawca. 

  

§ 5 

Kryterium przyznawania świadczeń 

  

Ustalanie celu, rodzaju i wysokości świadczenia jest dokonywane na podstawie sytuacji 

życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.  

  

Rozdział 2 

Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

 

§ 6  

Osoby uprawnione 

  

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:   

1) pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy, bez względu na 

podstawę nawiązania stosunku pracy i wymiar zatrudnienia, zwani dalej 

pracownikami (z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach 

bezpłatnych)  



2) emeryci i renciści – byli pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Stepnicy, dla których szkoła ta była ostatnim miejscem zatrudnienia przed 

nabyciem prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, oraz byli nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi 

Gimnazjum w Stepnicy.  

3) członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt 1 i 2.  

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza się:   

1) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne, 

przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej, dzieci 

współmałżonka oraz pozostające na utrzymaniu wnuki i rodzeństwo w wieku do 

lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki, jednak nie 

dłużej niż do ukończenia 25 lat,   

2) osoby wymienione w pkt 1 niezdolne do samodzielnej egzystencji lub całkowicie 

niezdolne do pracy – bez względu na wiek,   

3. Inne osoby uprawnione:  

1) osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych, dla których Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy był ostatnim miejscem zatrudnienia,  

2) członkowie rodzin zmarłych pracowników oraz emerytów i rencistów – byłych 

pracowników zakładu, jeżeli są uprawnieni do renty rodzinnej po zmarłym –  

w okresie pobierania renty rodzinnej.  

  

§ 7  

Dokumentowanie prawa do korzystania z ZFŚS 

  

1. Osoby, o których mowa w § 6 ust. 1 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. Ubiegając się o świadczenia na członków rodziny, o których mowa w § 6 ust. 2,              

należy złożyć następujące dokumenty:  

1) w przypadku dzieci powyżej 18-tego roku życia – zaświadczenie potwierdzające 

pobieranie nauki oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na wyłącznym 

utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty,  

2) w przypadku dzieci niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub niezdolnych do 

pracy – orzeczenie zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności lub organu 

rentowego,  

3. Wnioski o każdy rodzaj dofinansowania i oświadczenia o sytuacji materialnej,              

życiowej i rodzinnej należy składać na oryginalnych drukach dołączonych do              

Regulaminu lub napisać własnoręcznie dokładnie według wzorów zamieszczonych  

w Regulaminie.  

  

Rozdział 3 

Zakres działalności socjalnej finansowanej z Funduszu 

 



§ 8 

Wypoczynek 

W ramach usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku środki Funduszu 

przeznacza się na dofinansowanie:  

1. Krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego (lub 

zakupionego) przez pracodawcę oraz indywidualnie przez osoby uprawnione do 

korzystania z funduszu w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów, 

zimowisk, wczasów wypoczynkowych, wyjazdów klimatycznych, a także 

organizowanych w ciągu roku szkolnego tzw. Zielonych Szkół. Dofinansowanie 

przysługuje uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zgodnie z § 6, 

ust.2,p1i2.  

2. Krajowego i zagranicznego wypoczynku osób uprawnionych w formie wczasów, leczenia 

sanatoryjnego i wczasów profilaktyczno-leczniczych organizowanych lub zakupionych 

przez pracodawcę oraz indywidualnie w biurze podróży lub biurze turystycznym przez 

osobę uprawnioną do korzystania z funduszu;  

3. Wypoczynku organizowanego przez uprawnionego pracownika niepedagogicznego we 

własnym zakresie („wczasy pod gruszą”).  

4.mOsoba uprawniona może skorzystać z dofinansowania tylko jednej formy wypoczynku,  

      o których mowa w § 8, ust. 2 i 3 maksymalnie 1 raz w ciągu roku kalendarzowego.  

  

§ 9 

Procedury dotyczące wypoczynku 

  

1. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, o którym mowa w § 8 pkt 

1, osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz w ciągu roku kalendarzowego, 

dołączając dowód wpłaty wystawiony przez organizatora.  

2. Dofinansowanie wypoczynku urlopowego pracowników administracji i obsługi, 

organizowanego we własnym zakresie przysługuje raz w roku każdemu 

korzystającemu z urlopu wypoczynkowego, w wymiarze co najmniej 14 dni 

kalendarzowych.   

3. Pracownik otrzymuje dofinansowanie po złożeniu wniosku o udzielenie urlopu 

wypoczynkowego oraz wniosku o dofinansowanie wypoczynku urlopowego 

organizowanego przez pracownika we własnym zakresie. Wniosek taki należy złożyć 

do 31 maja danego roku.  

4. Wypłata dofinansowania następuje do 31 sierpnia danego roku.  

5. W przypadku nie wykorzystania urlopu, o którym mowa w ust. 2 dofinansowanie nie 

przechodzi na rok następny.   

6. Dopłatę do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie mogą otrzymać także 

byli pracownicy – emeryci i renciści, po uprzednim złożeniu przez nich wniosku do 31 

maja danego roku. Dofinansowanie do wypoczynku  przysługuje im raz w roku 

kalendarzowym. W przypadku nie wykorzystania świadczenia dofinansowanie nie 

przechodzi na rok następny.  

7. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego oraz wniosek  

o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży stanowi odpowiednio załączniki 

nr 2 i 3 do Regulaminu ( zgodnie z § 7, ust.3).  



8. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 8, ustalana jest na podstawie tabeli 

stanowiącej załącznik nr  10 do Regulaminu.  

  

  

 

 

§ 10 

Świadczenie urlopowe nauczycieli 

  

1. Niezależnie od dofinansowania, o którym mowa w § 8 pkt 2 i 3, nauczycielom 

przysługuje świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust. 1a Karty 

Nauczyciela. Jest to świadczenie należne i nie wymaga składania wniosku przez 

nauczyciela.   

2. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku urlopowego, o którym mowa w § 8 pkt 3 

należy złożyć do 31 maja danego roku.  

 

 

§ 11 

Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna 

  

1. Działalność kulturalno-oświatowa finansowana ze środków Funduszu obejmuje:  

1) dofinansowanie imprez masowych 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.   

2. Działalność sportowo-rekreacyjna finansowana ze środków Funduszu obejmuje:  

1) dofinansowanie imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie 

wycieczek, kuligów, grzybobrania i innych form sportowo-rekreacyjnych,  

 

§ 12 

Procedury dotyczące działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej 

  

1. Dofinansowanie imprez masowych, o których mowa w § 11 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1, 

odbywa się ze środków funduszu. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się drogą 

elektroniczną na oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Stepnicy. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie, nie mają prawa do 

żadnego ekwiwalentu z tego tytułu.  

2. Warunkiem dofinansowania do udziału w imprezie masowej, o której mowa w § 11 

ust.1pkt 1 i ust. 2 pkt jest wniosek złożony przez osobę uprawnioną , którego wzór 

stanowi załącznik nr 6 ( zgodnie z § 7, ust.3). Wysokość dofinansowania ustalona jest 

w tabeli stanowiącej załącznik nr  10 do Regulaminu.  

3. Osoba uprawniona może wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 11 ust.1pkt 

2 i ust. 2 , maksymalnie 2 razy w ciągu roku kalendarzowego, składając wniosek, 

którego wzór stanowi załącznik nr 6 (zgodnie z § 7, ust.3). Wysokość 

dofinansowania ustalona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr  10 do Regulaminu. 



Wniosek każdorazowo może zawierać tylko 1 formę działalności, potwierdzoną 

dowodem wpłaty.  

  

 

§ 13 

Pomoc materialna 

  

1. Środki funduszu mogą być przeznaczone na udzielanie pomocy materialnej nie więcej 

niż 2 razy w roku kalendarzowym w formie: rzeczowej lub finansowej, lub w formie 

bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub 

usługi przez osoby uprawnione   

2. Pomoc materialna przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór 

stanowi załącznik nr 7 (zgodnie z § 7, ust.3),  w wysokości ustalanej na podstawie 

tabeli stanowiącej załącznik nr 10 do Regulaminu.   

 

§ 14 

Pomoc rzeczowa 

  

1. Pomoc materialna w formie rzeczowej udzielana jest poprzez:   

1) zakup artykułów żywnościowych,   

2) zakup paczek dla dzieci osób uprawnionych w wieku do 14.   

2. Pomoc materialna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przyznawana jest osobom 

uprawnionym na ich wniosek, zgodnie z § 13 ust. 3  

3. Pomoc materialna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przyznawana jest osobom 

uprawnionym na ich wniosek raz w roku kalendarzowym i może być udzielona  

w formie rzeczowej lub finansowej. Wnioski w tej sprawie osoby uprawnione 

zobowiązane są złożyć najpóźniej do 15 listopada każdego roku kalendarzowego. 

Załącznik nr 5 (zgodnie z § 7, ust.3).  

  

§ 15 

Bony, talony 

  

1. Ze środków funduszu mogą być zakupione bony, talony lub inne znaki uprawniające 

do ich wymiany na towary lub usługi.  

2. Pomoc materialna w formie, o której mowa w ust. 1, przyznawana jest na wniosek 

osoby uprawnionej zgodnie z § 13 ust. 3  

  

  

§ 16 

 Pomoc finansowa 

  

1. Pomoc finansowa dla osób uprawnionych przyznawana jest na wniosek osoby 

uprawnionej zgodnie z § 13 ust. 3  



2. Niezależnie od pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, osoba uprawniona może 

ubiegać się o zapomogę pieniężną losową w przypadku indywidualnych zdarzeń 

losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci (załącznik nr 8 do 

Regulaminu - zgodnie z § 7, ust.3).  

3. 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.   

  

Rozdział 4 

Zasady przyznawania świadczeń 

  

§ 17 

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.  

4. Decyzja w sprawie organizacji imprezy masowej dla wszystkich osób uprawnionych 

wymaga zaopiniowania przez przedstawiciela organizacji związkowej, działającej w 

szkole.  

  

§ 18. 

Ustalanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych 

  

1. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze 

świadczeń finansowanych ze środków Funduszu, składają w nieprzekraczalnym 

terminie do 30 kwietnia każdego roku, oświadczenie o  średnim miesięcznym 

dochodzie brutto, przypadającym na jednego członka jego rodziny za cały rok 

podatkowy poprzedzający ten, w którym przyznaje się świadczenie oraz oświadczenie 

o sytuacji rodzinnej, stanowiące załącznik 9 nr Regulaminu - zgodnie z § 7, ust.3 

(Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej).   

2. Osoba uprawniona ma obowiązek wykazać faktyczną wysokość wszystkich dochodów 

uzyskiwanych przez wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólnie gospodarstwo 

domowe osoby oraz informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.  

3. Do 30 kwietnia świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną informację z roku 

poprzedniego, chyba, że uprawniony złoży wcześniej nową informację.  

4. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust. 1 nie będzie mogła w danym 

roku korzystać ze świadczeń finansowanych z Funduszu.  

5. Osoby zatrudnione w trakcie roku, informację wymienioną w ust. 1 składają  

w terminie miesiąca od daty zatrudnienia. Pracodawca informuje pracownika  

o konieczności zapoznania się z treścią Regulaminu.  



6. Emeryci/renciści – składają do 30 kwietnia każdego roku kopię aktualnej decyzji 

emerytalnej/rentowej z ZUS.  

7. Przez średni miesięczny dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wszelkie 

dochody osób zamieszkujących razem i utrzymujących się wspólnie, po odjęciu 

składek emerytalno-rentowych, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych, podzielone przez liczbę tych osób.  

8. Dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:   

1) wynagrodzenie brutto, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,   

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) inne.  

9. W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych  

w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, Pracodawca może żądać udokumentowania 

tych danych stosownymi zaświadczeniami.  

10. Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawniania dochodów, deklarując 

przynależność do  grupy osób o najwyższych dochodach.   

11. W razie złożenia niekompletnego, błędnego, niedokładnego lub nieczytelnego 

oświadczenia, zostaje ono odrzucone ze względów formalnych, a osoba uprawniona 

traci możliwość korzystania w danym roku ze świadczeń ZFSS, o czym zostaje 

poinformowana przez Zespół Doradczy (załącznik nr 4).  

  

  

Rozdział 5 

Źródła finansowania zakładowej działalności socjalnej 

 

§ 19 

 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.  

  

§ 20 

Wysokość odpisów 

  

1. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego 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. Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, zwiększa się odpis podstawowy o 6,25% przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.  

4. Zwiększa się fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym 

mowa w ust. 1, na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną, w tym także ze 

zlikwidowanych zakładów pracy.  

5. 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.  

 

§ 21 

 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).  

 

§ 22 

Niepodzielność środków 

 

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

  

§ 23 

Niewykorzystane środki 

 

Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok 

następny.  

 

Rozdział 6 



Postanowienia końcowe 

 

§ 24 

Ewidencja działalności socjalnej 

  

Pracodawca prowadzi ewidencję rodzajów oraz wysokości świadczeń udzielonych 

poszczególnym osobom uprawnionym w formie zbiorczej tabeli (Załącznik nr 11 od 

Regulaminu ZFŚS)  

  

  

  

§ 25 

Zmiana Regulaminu 

 

1. Wszelkie zmiany Regulaminu będą wprowadzane w drodze aneksu oraz będą 

uzgadniane ze  związkami zawodowymi.  

2. Po dokonaniu trzeciej zmiany w Regulaminie ZFŚS w formie aneksu, kolejna – 

czwarta zmiana powoduje, że tekst Regulaminu zostaje ujednolicony.  

 

§ 26 

Uzgodnienie 

Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u 

Pracodawcy.   

 

§ 27 

 Wejście w życie 

  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2020 r.  

  

Uzgodniono z przedstawicielami organizacji związkowych. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  1 do Regulaminu ZFŚS  

  

         

Protokół Posiedzenia Zespołu Doradczego  

przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Stepnicy 

  

Zespół Doradczy w składzie:  

  

• ………………………..………….. – Przewodniczący Zespołu  

• ……………………………………– Przedstawiciel związków zawodowych  

• …………………………….…….. –  Członek zespołu  

• …………………………….…….. –  Członek zespołu  

• …………………………….…….. –  Członek zespołu  

• ………………………….……...... –  Członek zespołu  

  

,Dotyczy wniosku/ów/ o przyznanie:  

- ………………………………….………………….……….. 

- ………………………………….………………….……….. 

- ………………………………….………………….……….. 

 

1. Zespół Doradczy dokonał oceny wniosku/ów/ złożonego/ych/:  

przez uprawnionego/ych/ ( wnioski/wniosek/ w załączeniu do Protokołu) i stwierdził, że:  

•  wnioski/wniosek/ /są/jest/ zgodne/y/ z Regulaminem ZFŚS,  

•  wnioski/wniosek/ zawierają/a/ uzasadnienia, które pozwalają na wiarygodną ocenę 

sytuacji życiowej i rodzinnej wnioskodawcy/ów/,  

  

2. Zespół postanowił:  

zaopiniować Wniosek/ki/ ……………………..…..……………  

  

3. Proponowana przez Zespół kwota świadczenia:   

  

I grupa dochodowa –  ……………………..  

II grupa dochodowa –  …………………….  

III grupa dochodowa – …………………….  

IV grupa dochodowa –  …………………….  

V grupa dochodowa –  …………………….  

  

 

 

 



Czytelne podpisy członków Zespołu Doradczego    

  
• ……………………………………….……       

• …………………………………….………        

• …………………………….………………   

• …………………………….………………   

• …………………………….………………   

• …………………………….………………   

 

  

  

Decyzja Pracodawcy  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  

                

 

 

podpis Pracodawcy  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS  

  
  

                          

            Stepnica, dnia.......................................... 
(imię i nazwisko)         
 

(miejsce zamieszkania)  

 

(emeryt, rencista, pracownik)  

  

            

Wniosek 
o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego z 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Proszę o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego w formie wczasów*:  

• zakupionych w biurach turystycznych,  

• profilaktyczno-leczniczych, w tym także obejmujących leczenie 

uzdrowiskowe,  

• organizowanych we własnym zakresie, tzw. wczasów pod gruszą.  

  

Uzasadnienie:  
W przypadku wyboru wariantu a) lub b)  

 Oświadczam, że zostały przeze mnie zakupione wczasy w …………………………………………          
                                                                                                                                 /miejscowość/  

w okresie ………………….……organizator : ………………………………………………………………                                

od-do  

  

Jako załącznik do wniosku dołączam dokument potwierdzający zapłatę za wyjazd wydany 

przez organizatora  

  
W przypadku wyboru wariantu c)  

Oświadczam, że przebywałem/am/ będę przebywał/a/(*niepotrzebne skreślić) na urlopie 

wypoczynkowym w okresie od ………………… do ……………………..  

Jako załącznik do wniosku dołączam kopię wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego  

(nie dotyczy nauczycieli szkoły oraz emerytów i rencistów)  

  
Wniosek jest podstawowym dokumentem do przyznania i rozliczenia dofinansowania i dlatego powinien być wypełniony w 

sposób trwały, czytelny i złożony w terminie w sekretariacie Szkoły.  Oświadczam, że zapoznałam/łem się z obowiązkiem 

informacyjnym (stanowiącym załącznik nr 12 do Regulaminu) w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych 

przez Zespół szkolno-Przedszkolny w zakresie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych. 
Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej za złożenie fałszywych danych potwierdzam ich prawdziwość 

własnoręcznym podpisem.  

  

* Wybrać odpowiedni wariant.              __________________ 

           (podpis wnioskodawcy)  



 Załącznik nr  3 do Regulaminu ZFŚS 
 

                           

            Stepnica, dnia.......................................... 
(imię i nazwisko)         
 

(miejsce zamieszkania)  

 

(emeryt, rencista, pracownik)  

  

 

 

Wniosek o dofinansowanie 

zakupionych we własnym zakresie miejsc  

do zorganizowanego wypoczynku  dzieci i młodzieży 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

 W formie : …………………………...…………………………………………………..w…………………...   

        /kolonii/obozu/zimowiska/innych form wypoczynku zorganizowanego/               miejscowość/  

  

organizator : …………………………………………………………w okresie ………………….………  

od-do dla ……………… następujących osób :  

            /liczba/  

  

Lp.  Imię i nazwisko  Data urodzenia dziecka  

      

      

      

      

  

* Dofinansowanie przysługuje uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1  
Regulaminu  

  

Jako załącznik do wniosku przedstawiam dokument potwierdzający zapłatę za zorganizowany 

wyjazd wydany przez organizatora.  

  

Wniosek jest podstawowym dokumentem do przyznania i rozliczenia dofinansowania i dlatego powinien być 

wypełniony w sposób trwały, czytelny i złożony w terminie w sekretariacie Szkoły.  Oświadczam, że 

zapoznałam/łem się z obowiązkiem informacyjnym (stanowiącym załącznik nr 12 do Regulaminu) w związku z 

przetwarzaniem moich danych osobowych przez Zespół szkolno-Przedszkolny w zakresie obsługi Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Społecznych. 
Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej za złożenie fałszywych danych potwierdzam ich prawdziwość 

własnoręcznym podpisem.  

  ___________________ 

 (podpis wnioskodawcy)  
 



Załącznik nr  4  do Regulaminu ZFŚS  

  

..........................................  
                    ( miejscowość, data)  

  

  

Decyzja Pracodawcy i Zespołu Doradczego o zmianie wysokości udzielenia 

dofinansowania z ZFŚS 

  
  
  

• zmiana wysokości dofinansowania dla osoby uprawnionej:  

  

.......................................................................................................................................  

  

w zakresie wymienionego poniżej świadczenia:*  

5) dofinansowania" wczasów pod gruszą"  

6) dofinansowania zorganizowanego wypoczynku  

7) dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży  

8) dofinansowania działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,   

9) udzielania pomocy materialnej finansowej,  

10) udzielania pomocy materialnej rzeczowej,  

11) udzielania pieniężnej zapomogi losowej,  

12) udzielania pomocy materialnej na zakup paczek dla dzieci w wieku do lat 14.   

  

  

  

• Uzasadnienie przyczyn odmowy: ……………………………………...  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………...  

...........................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………..  

(podać przyczynę odmowy, zgodnie z przepisami Regulaminu ZFŚS) 

  

  

 podpis i pieczątka Dyrektora szkoły      podpisy Zespołu Doradczego 

 

.........................................................     .......................................................... 

        .......................................................... 

        .......................................................... 

        .......................................................... 

                       

 *Właściwe zakreślić  

  



Załącznik nr  5  do Regulaminu ZFŚS  
                          

            Stepnica, dnia.......................................... 
(imię i nazwisko)         
 

(miejsce zamieszkania)  

 

(emeryt, rencista, pracownik)  

  

            

  

Wniosek 
o przyznanie pomocy materialnej 

na zakup paczek dla dzieci osób uprawnionych w wieku do lat 14 
 z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Proszę o przyznanie pomocy materialnej z tytułu zakupu paczek dla dzieci osób uprawnionych 

w wieku do lat 14 w formie …………………………………………*z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, zgodnie z Regulaminem ZFŚS ZSP w Stepnicy. 

 

UZASADNIENIE:  

Oświadczam, że na moim utrzymaniu pozostają dzieci w wieku do lat 14.  

Lp. Imię i nazwisko  Data urodzenia dziecka  

      

      

      

      

   
Wniosek jest podstawowym dokumentem do przyznania i rozliczenia dofinansowania i dlatego powinien być 
wypełniony w sposób trwały, czytelny i złożony w terminie w sekretariacie Szkoły.   
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z obowiązkiem informacyjnym (stanowiącym załącznik nr 12 do 

Regulaminu) w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Zespół szkolno-Przedszkolny w 

zakresie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych. 

Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej za złożenie fałszywych danych potwierdzam ich prawdziwość 
własnoręcznym podpisem.  

  

……………………………………...  

 (data i podpis wnioskodawcy)  

  

  

* Wskazać odpowiednio: rzeczowej, finansowej  

  

  

  

  

  
 

 



Załącznik nr 6  do Regulaminu ZFŚS 

  
                          

            Stepnica, dnia.......................................... 
(imię i nazwisko)         
 

(miejsce zamieszkania)  

 

(emeryt, rencista, pracownik)  

  

 

Wniosek o dofinansowanie 

do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

  

  

  

Proszę o dofinansowanie do …….………………………………………………………………  

  

…………………………………………………………………………………………………..  

  

…………………………………………………………………………………………………...  

  

Jako załącznik do wniosku przedstawiam:  

- Listę uczestników imprezy masowej* - 

Dokument potwierdzający poniesione koszty. *  

  

  

  

  

  

  

  
Wniosek jest podstawowym dokumentem do przyznania i rozliczenia dofinansowania i dlatego powinien być 

wypełniony w sposób trwały, czytelny i złożony w terminie w sekretariacie Szkoły.  Oświadczam, że 

zapoznałam/łem się z obowiązkiem informacyjnym (stanowiącym załącznik nr 12 do Regulaminu) w związku z 

przetwarzaniem moich danych osobowych przez Zespół szkolno-Przedszkolny w zakresie obsługi Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Społecznych. 

  

  

              _________________________  

                  (podpis wnioskodawcy)  

  

  

  

 *Wybrać odpowiedni wariant  



  Załącznik nr  7 do Regulaminu ZFŚS 

  
                          

            Stepnica, dnia.......................................... 
(imię i nazwisko)         
 

(miejsce zamieszkania)  

 

(emeryt, rencista, pracownik)  

  

  

 

  

Wniosek 

o przyznanie pomocy materialnej  z 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

  

  

Proszę o przyznanie pomocy materialnej w formie ...............………………………*     

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z Regulaminem ZFŚS Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy  w związku z: 

…………………………………………………………………………………………………  

..…………………………………………………………………………………………………  

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

   
Wniosek jest podstawowym dokumentem do przyznania i rozliczenia dofinansowania i dlatego powinien być 

wypełniony w sposób trwały, czytelny i złożony w terminie w sekretariacie Szkoły.  Oświadczam, że 

zapoznałam/łem się z obowiązkiem informacyjnym (stanowiącym załącznik nr 12 do Regulaminu) w związku z 

przetwarzaniem moich danych osobowych przez Zespół szkolno-Przedszkolny w zakresie obsługi Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Społecznych. 

Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej za złożenie fałszywych danych potwierdzam ich prawdziwość 

własnoręcznym podpisem.  

  

……………………………………...  

 (data i podpis wnioskodawcy)  

 

* Wskazać odpowiednio: rzeczowej, finansowej lub w formie bonów, talonów i innych znaków uprawniających 

do ich wymiany na towary lub usługi 

 



Załącznik nr  8 do Regulaminu ZFŚS  

 

                           

            Stepnica, dnia.......................................... 
(imię i nazwisko)         
 

(miejsce zamieszkania)  

 

(emeryt, rencista, pracownik)  

  

 

  

Wniosek 

o przyznanie zapomogi losowej  z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Proszę o przyznanie mi pieniężnej zapomogi losowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych, zgodnie z Regulaminem ZFŚS Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy  

w związku z:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenie:  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

   
Wniosek jest podstawowym dokumentem do przyznania i rozliczenia dofinansowania i dlatego powinien być 

wypełniony w sposób trwały, czytelny i złożony w terminie w sekretariacie Szkoły.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oświadczam, że 

zapoznałam/łem się z obowiązkiem informacyjnym (stanowiącym załącznik nr 12 do Regulaminu) w związku 

z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Zespół szkolno-Przedszkolny w zakresie obsługi 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych. 

Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej za złożenie fałszywych danych potwierdzam ich prawdziwość 

własnoręcznym podpisem.  

  

……………………………………...  

 (data i podpis wnioskodawcy)  



Załącznik nr  9 do Regulaminu ZFŚS 
                          

            Stepnica, dnia.......................................... 
(imię i nazwisko)         
 

(miejsce zamieszkania)  

 

(emeryt, rencista, pracownik)  

  

  

  

                                                    

(numer konta bankowego)  

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ 

( Na podstawie rocznego zeznania podatkowego za ……….. rok)  

  

Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia  oświadczam, 

że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób, które osiągnęły dochód:  

  

    

  

Imię i nazwisko  

Dochód  

z tytułu 

zatrudnienia 

Inne dochody 

(emerytury, 

renty i inne) 

Razem dochód  

Pracownik/emeryt/rencista*:          

Współmałżonek:          

Pozostali członkowie  rodziny –  

Podać stopień pokrewieństwa  
        

          1.          

          2.           

          3.          

          4.          

  RAZEM DOCHÓD:    

* Właściwe podkreślić  

 

• Moja rodzina składa się łącznie z …….…….. osób.  
• Liczba osób w rodzinie z orzeczoną niepełnosprawnością……../ liczba osób przewlekle chorych ….  
• Jestem osobą samotną / samotnie wychowującą dzieci*  
• Współmałżonek mój pracuje zarobkowo / nie pracuje zarobkowo*  
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy jesy/  nie jest moim głównym miejscem pracy*  
• Korzystam/ nie korzystam z pomocy państwa w zakresie 500+*  
• Korzystam/ nie korzystam z pomocy państwa w zakresie rodziny zastępczej*  
• Otrzymuję/nie otrzymuję alimenty/-ów  na moje dziecko/dzieci*  

  

 



Obliczenie dochodów rodziny na 1 członka rodziny zgodnie z rocznym zeznaniem 

podatkowym : Suma dochodów …….…………….. : …… ilość członków rodziny : 12  

miesięcy = …………………(słownie złotych………………………………………………..)   

Wniosek jest podstawowym dokumentem do przyznania i rozliczenia dofinansowania i dlatego powinien być 

wypełniony w sposób bezbłędny, kompletny, zgodny ze stanem faktycznym, trwały, czytelny i złożony w 

terminie w sekretariacie Szkoły.   

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z obowiązkiem informacyjnym (stanowiącym załącznik nr 12 do 

Regulaminu) w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Zespół szkolno-Przedszkolny w 

zakresie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych. Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności grożącej 

za złożenie fałszywych danych potwierdzam ich prawdziwość własnoręcznym podpisem.  

  

....................................................  
          (podpis wnioskodawcy) 

 

Objaśnienie: Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie – czyli dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne 

wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym podzielony przez liczbę osób uprawnionych w rodzinie oraz przez 12 miesięcy. Uwaga: W przypadku 

osób prowadzących działalność gospodarczą przyjmuje się kwotę dochodu tj. przychód pomniejszony o kwoty stanowiące koszt uzyskania przychodu 

na podstawie złożonych rocznych deklaracji podatkowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  10 do Regulaminu ZFŚS 

 
Tabele wysokości dopłat do świadczeń socjalnych  

i wysokości progów dochodowych 
  

  

Tabela nr 1. Progi dochodowe   

  

Progi dochodowe  Przedział dochodowy na osobę w rodzinie  

I.  do 1.300,00 zł                                             

II.  powyżej 1.300,00 zł do 1.700,00 zł  

III.  powyżej 1.700,00 zł do 2.500,00 zł  

IV.  powyżej 2.500,00 zł do 3.400,00 zł  

V.  powyżej 3.400,00 zł  

  

Tabela nr 2.*  Dopłaty do wypoczynku urlopowego zorganizowanego we własnym zakresie.  

  

Próg dochodu  Dopłata 

I.  do  1000,00 zł 

II.  do  900,00 zł 

III.  do 800,00 zł 

IV.  do 700,00 zł 

V.  do 600,00 zł 

  

Tabela nr 3.* Dopłaty do zorganizowanego wypoczynku.  

  

Próg dochodu  Dopłata 

I.  do 700,00 zł  

II.  do 600,00 zł  

III.  do 500,00 zł  

IV.  do 400,00 zł  

V.  do 300,00 zł  

  

 

 

 

 

 

 



Tabela nr 4.* **  Wysokość udzielonej pomocy finansowej bezzwrotnej, w związku z 

indywidualnymi zdarzeniami losowymi (tzw. zapomogi losowej)  

  

Próg dochodu  Dopłata  

I.  500,00 
II.  450,00 

III.  400,00  

IV.  350,00 

V.  300,00 

 

Tabela nr 5.*  Wysokość udzielonej pomocy materialnej – finansowej lub rzeczowej (np. 

świadczenia świąteczne)   

  

Próg dochodu  Dopłata  

I.  300,00 

II.  250,00 

III.  200,00 

IV  150,00 

V.  100,00 

  

Tabela nr 6.*  Wysokość udzielonej dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-

rekreacyjnej   

  

Próg dochodu  Dopłata 

I.  do 100%  

II.  do   90%  

III.  do   80%  

IV.  do   70%  

V.  do   60%  

  

 Tabela nr 7.*  Wysokość udzielonej dopłaty do imprez masowych  

  

Próg dochodu  Dopłata  

I.  do   60%  

II.  do   55%  

III.  do   50%  

IV.  do   45%  

V.  do   40%  



  

Tabela nr 8.*  Wysokość udzielonej pomocy materialnej – finansowej lub rzeczowej na zakup 

paczek dla dzieci do lat 14 

  

Próg dochodu  Dopłata 

I.  90,00 

II.  85,00 

III.  80,00 

IV.  75,00 

V.  70,00 

  

  
* 
 Proponowane wysokości kwot z tabel 2 do 8 mogą ulec zmianie w zależności od posiadanych środków 

finansowych w Funduszu ZSP w Stepnicy.  
 

** 
 Zapomoga losowa może być zwiększona w szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzje  

w indywidualnych sprawach podejmuje Pracodawca.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  11 do Regulaminu ZFŚS 

 

 

 

 

Wykaz przyznanych świadczeń z ZFŚS w ……. roku 
  

LP.  NAZWISKO I IMIĘ  
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  PRÓG DOCHODOWY I  

  
                    

1.                        

 PRÓG DOCHODOWY II  

  
                    

2.                        

  PRÓG DOCHODOWY III  

  
                    

3.                        

 PRÓG DOCHODOWY IV  

  
                    

4.                        

 PRÓG DOCHODOWY V  

  

                    

5.                        

 Łącznie:                      

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  12 do Regulaminu ZFŚS 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

dla osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Zgodnie z art. 13  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 osobowych zw. dalej RODO) informujemy, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy,            

ul. B. Krzywoustego 4 , 72-112 Stepnica. 

2) Kontakt do inspektora ochrony danych: mail: iod@stepnica.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań 

administratora związanych z działalnością socjalną. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

➢ art.6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze; 

➢ art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i 

wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, 

w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to 

dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem 

zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie 

zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą; 

➢ ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

5) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe do skorzystania ze świadczeń socjalnych 

finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

➢ podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego; 

➢ organom lub podmiotom publicznym uprawionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

7) Pani/Pana dane osobowe są przechowywane 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. Okres ten wynosi 3 lata od dnia 

wymagalności roszczenia, zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu Pracy. Po upływie tego 

okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.    

8) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 

do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. 

9) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10) Każda osoba, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

12) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 



Załącznik nr  13 do Regulaminu ZFŚS 

 

  

 

Upoważnienie nr ………………. 

do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb ZFŚS 

 

 

Z dniem ……………r. upoważniam Panią/Pana 

 
…………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko pracownika, stanowisko) 
 

w zakresie: przetwarzania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia osób uprawnionych 

do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w zakresie niezbędnym do 

przyznawania ulgowych usług i świadczeń z ZFŚS . 

Zobowiązuje się Panią/Pana do zachowania w tajemnicy danych dotyczących stanu zdrowia 

osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS, do których dostęp umożliwia niniejsze 

upoważnienie. 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb ZFŚS traci ważność z chwilą 

jego cofnięcia lub ustania zatrudnienia osoby upoważnionej. 

  

 

 

………..………………………………………….. 

                      (podpis Administratora Danych Osobowych) 

 


