
REGULAMIN  ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH  
   ZESPOŁU  SZKÓŁ  TECHNICZNYCH  W  PLESZEWIE 

obowiązujący od dnia 01 stycznia 2020 r. 
 

I. Postanowienia ogólne 
Regulamin opracowano na podstawie: 
- Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1352), 
- Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 

r. poz.263), 
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U.nr 43, poz. 349), 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U  z 2019 
r., poz. 1040 ze zmianami) 

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 
r., poz.2215). 

 
§ 1 

Regulamin określa zasady przeznaczenia środków Funduszu na poszczególne cele 
i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń 
finansowanych z Funduszu. 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

- Szkole, rozumie się przez to Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie            
- Funduszu, rozumie się przez to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
- Odpisie podstawowym, rozumie się przez to 37,5% przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub 
w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu 
stanowiło kwotę wyższą. 

 
§ 2 

Coroczny odpis podstawowy tworzy się z: 

 odpisu dla pracowników pedagogicznych 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, o której mowa w art. 30 ust. 3 obowiązującej w dniu 1 stycznia danego 
roku. 

 odpisu dla pracowników nie będących nauczycielami będącego iloczynem 
przeciętnej liczby zatrudnionych i odpisu podstawowego, 

 odpisu dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych 
przez nich emerytur i rent, 

 odpisu dla emerytów i rencistów (nie będących nauczycielami) w wysokości 
6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 
roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne 
wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą na każdego emeryta 
i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej. 

§ 3 
Fundusz zwiększa się o: 



- odsetki od środków Funduszu pochodzących od oprocentowanych środków na 
rachunku bankowym, 

- ZFŚS niewykorzystany w poprzednim roku budżetowym, 
- wpływu z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. 
 

§ 4 
Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz. 
 

§ 5 
1. Podstawą gospodarowania Funduszem jest roczny plan finansowo - rzeczowy 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
2. W razie nierównomiernego wykorzystania środków na wydatki wymienione 

w rocznym planie finansowo-rzeczowym można dokonać przesunięcia 
środków na poszczególne rodzaje działalności. 

 
§ 6 

Regulamin, roczny plan finansowy oraz wszelkie załączniki i zmiany regulaminu 
wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi, działającymi na terenie szkoły.  

 
§ 7 

1. Środkami Funduszu administruje pracodawca - dyrektor szkoły. 
2. Decyzje w sprawie przyznawanie świadczeń ze środków Funduszu wymagają 

uzgodnienia z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły (lub 
przedstawicielem pracowników). 

3. W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczeń niezgodnie z ustawą o zfśs 
oraz niniejszym regulaminem pracodawca (dyrektor) ma obowiązek wstrzymania 
realizacji przedmiotowego świadczenia. 

 
§ 8 

1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 
2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na 

rok następny. 
 
II. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS 
 

§ 9 
1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków funduszu są: 

a) pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół Technicznych, 
b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, nauczyciele 

przebywający na urlopach zdrowotnych oraz nauczyciele przeniesieni               
w stan nieczynny, 

c) emeryci i renciści  byli pracownicy Zespołu, którzy nabyli po raz pierwszy praw 
emerytalnych lub rentowych pracując w Zespole Szkół Technicznych 
w Pleszewie (do 31.08.2002 r. nazwa szkoły Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w 
Pleszewie), 

d) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. a) i c). 
2. Za członków rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt. d) uważa się: 
 

a) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach 
rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na 



utrzymaniu osoby uprawnionej, o ile nie ukończyły 18 lat, a jeżeli pobierają 
naukę w formach szkolnych i są na utrzymaniu rodziców  – do ukończenia 
nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, 

b) współmałżonków  niepracujących, 
c) rodziców, jeżeli prowadzą wspólnie z uprawnionym gospodarstwo domowe, 
d) członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach, jeżeli 

przejęli ich uprawnienia w ZUS-ie, po przedłożeniu stosownego oświadczenia. 
 
III. Przeznaczenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
§ 10 

1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie - dofinansowanie: 
a) świadczenia urlopowego dla nauczycieli,  
b) wypoczynku letniego dla pracowników administracji i obsługi, 
c) wypoczynku dzieci i młodzieży, zorganizowanego w formie kolonii, obozów, 

zimowisk w okresie wakacji lub ferii zimowych,  
d) leczenie sanatoryjne , 
e) wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki  

grupowej (wycieczki, rajdy, spływy), 
f) działalności kulturalno – oświatowej  w postaci imprez artystycznych, 

kulturalnych i rozrywkowych oraz zakup biletów wstępu  na takie  imprezy, 
g) imprez sportowych, uczestnictwa w różnych formach rekreacji ruchowej 

i zakupu biletów wstępu na te imprezy, 
h)  zapomogi losowe przyznawanej w szczególnych przypadkach losowych 

wywołanych zdarzeniem nagłym i nieprzewidzianym: 
- indywidualne zdarzenia losowe 

(nieszczęśliwy wypadek pracownika, zniszczenie mienia na skutek klęsk 
żywiołowych, śmierć członka najbliższej rodziny), 

- osób przebywających na leczeniu szpitalnym lub na wydłużonym 
leczeniu w domu, gdy choroba trwa dłużej niż jeden miesiąc – 
w zależności od możliwości Funduszu, 

i)  pomocy finansowej w przypadku trudnej sytuacji bytowej lub zdrowotnej 
pracownika/emeryta  
(zakup lekarstw, urządzeń medycznych, usług rehabilitacyjnych oraz płatnych 
zabiegów leczniczych oraz ponoszenia kosztów innych form leczenia), 

j) pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe, 
k) wypoczynku organizowanego przez emerytów i rencistów we własnym 

zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” 
2. Pożyczki mieszkaniowe, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielone na: 

a) uzupełnienie wkładów budowlanych do spółdzielni mieszkaniowych, 
b) budowę domu jednorodzinnego, 
c) zakup budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek 

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 
d) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, 
e) przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia niemieszkalnego 

na cele mieszkalne, 
f) częściowe sfinansowanie kosztów wykupu lokali na własność oraz 

uzupełnienie zaliczki  na wkład budowlany w związku z przekształceniem 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu, 



g) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności 
fizycznej, 

h) remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, 
i) kaucję i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań. 

 
IV. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych 
 

§ 11 
1. Przyznanie i wysokość świadczenia ze środków ZFŚS zależy od sytuacji 

życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego, a w przypadku pomocy 
mieszkaniowej – także od jego sytuacji mieszkaniowej. 

2. Świadczenia są udzielane na wniosek osób uprawnionych (na druku 
obowiązującym w ZST w Pleszewie od dnia 1 czerwca 2018 r. – załączniki nr 2, 
3, 4, 5)  i mają charakter uznaniowy (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla 
nauczycieli). 

3. Podstawę do przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód 
przypadający na osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu pracownika, które 
powinno zawierać klauzulę o odpowiedzialności karnej.  

4. Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na członka rodziny są 
łączne dochody brutto wszystkich osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym uprawnionego z trzech miesięcy poprzedzających 
miesiąc, w którym złożono wniosek. 

5. Wysokość dofinansowania, pomocy finansowej i zapomóg  w dany roku ustala 
się: 
- w przypadku indywidualnego wypoczynku pracowników administracji i obsługi 

wg tabeli stanowiącej załącznik  nr 6 do niniejszego regulaminu, 
- w przypadku wypoczynku dzieci i młodzieży wg tabeli stanowiącej załącznik nr 

7 do niniejszego regulaminu, 
- w przypadku sanatorium i wypoczynku zorganizowanego przez emerytów i 

rencistów we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” wg tabeli 
stanowiącej załącznik nr 8  do niniejszego regulaminu 

- w przypadku pomocy finansowej wg tabeli stanowiącej załącznik nr 9 do 
niniejszego regulaminu 

- w przypadku pomocy finansowej na cele zdrowotne wg tabeli stanowiącej 
załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu 

- w przypadku udzielenia zapomóg losowych wg tabeli stanowiącej załącznik nr 
11 do niniejszego regulaminu 

6. Osoby spełniające kryteria socjalne uzyskują w zakresie różnych form 
wypoczynku dopłatę z Funduszu na pokrycie różnicy między kosztem skierowania  
a odpłatnością pracownika określoną przez pracodawcę. 

7. Zapomogi losowe przyznaje się na podstawie udokumentowanego wniosku 
pracownika. 
W szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej i zdrowotnej 
pracodawca może przyznać pomoc bezzwrotną lub umorzyć część nie spłaconej 
pożyczki.  

8. Ilekroć regulamin używa pojęcia „minimalne wynagrodzenie za pracę”, rozumie 
się przez to wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679) obowiązujące 
w danym roku kalendarzowym. 



9. Wydatki w zakresie organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych 
i rekreacyjnych dokonywane są bez składania wniosków przez osoby 
uprawnione.( wersja papierowa). 

10. Podstawą dofinansowania wypoczynku letniego przez pracowników administracji i 
obsługi jest skorzystanie z urlopu w wymiarze co najmniej kolejnych 14 dni 
kalendarzowych. Pracownikom administracji i obsługi wypłaca się dofinansowanie 
wypoczynku letniego najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie 
urlopu każdego roku uwzględniając sytuację rodzinną, życiową i materialną osoby 
uprawnionej. 

11. Nauczycielom na podstawie art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela wypłaca się świadczenie urlopowe do końca sierpnia każdego 
roku w wysokości odpisu podstawowego określonego w przepisach ustawy o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do 
wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 

12. Wypoczynek dzieci i młodzieży zorganizowany w formie kolonii, obozów, 
zimowisk potwierdza się fakturą VAT lub innym dokumentem o równoważnej 
wartości dowodowej oraz zaświadczeniem o uczestnictwie od organizatora 
wypoczynku. 

13. Wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie, a także pobyt pracownika w 
sanatorium potwierdza się fakturą VAT lub innym dokumentem o równoważnej 
wartości dowodowej. 

14. Pomoc finansowa na cele zdrowotne jest udzielana na podstawie poniesionych 
kosztów potwierdzonych fakturą VAT lub innym dokumentem o równoważnej 
wartości dowodowej.  

15. Natomiast pomoc finansowa wynikająca z trudnej sytuacji bytowej 
pracownika/emeryta udzielana jest na podstawie wniosku. 

16. Wysokość pomocy i dofinansowania ze środków ZFŚS w danym roku nie może 
przekroczyć kwot określonych w poszczególnych tabelach stanowiących 
załączniki niniejszego regulaminu. 

17. Pracodawca  ustala że: 
a) pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przy porównywalnym 

dochodzie na osobę w rodzinie będą miały osoby, które w poprzednich latach 
nie korzystały z nich, 

b) wnioski o dofinansowanie usług i świadczeń socjalnych  należy składać do 15 
grudnia danego roku w sekretariacie szkoły. 

18. Pracodawca przyznając pomoc na cele mieszkaniowe w Umowie zawieranej ze 
świadczeniobiorcą ustala: 
a) formę pomocy: 

- na cele określone w § 10 ust.2 – pożyczka zwrotna o wysokości do 
7.500,00 zł 

b) uprawniony ubiegający się o pożyczkę na cele mieszkaniowe jest 
zobowiązany złożyć wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe, 
którego wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu.  

c) pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia co najmniej dwóch 
pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie. 

d) Pożyczki mogą być udzielone nie częściej niż co 3 lata, po spłaceniu 
wcześniej pobranej pożyczki. 

e) W przypadku niespłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę (trzech kolejnych 
rat) obowiązek spłaty przechodzi na poręczycieli. 



f) Oprocentowanie pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe wynosi 1 % za 
cały okres spłaty. 

19. Zasady i warunki rozliczania się pożyczkobiorcy z pracodawca w razie 
rozwiązania stosunku pracy, ustania członkowstwa w spółdzielni biorącego 
pożyczkę lub zrezygnowania z innej formy uzyskania mieszkania, na która 
pracownik otrzymał pożyczkę – określają umowy zawierane z pracownikiem przez 
pracodawcę. 

20. Pracodawca nie może dochodzić od pożyczkobiorcy zwrotu umorzonej w całości 
lub w części pożyczki, jeżeli pożyczkobiorca spełnił warunki umowy. 

21. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych, które zostały mu 
przekazane przez Wnioskodawców w celu ustalenia niezbędności ich dalszego 
przechowywania. Przeglądy są dokonywane w terminie do dnia 31 marca za 
każdy poprzedni rok kalendarzowy. 

22. W przypadku, gdy stwierdzono, że dalsze przechowywanie danych osobowych, o 
których mowa w ust. 21, jest zbędne do przyznawania, ustalania wysokości 
świadczeń z Funduszu, jak również dochodzenia praw lub roszczeń od 
Uprawnionych, dane te należy niezwłocznie usunąć. 

23. Pracodawca opracuje Procedurę przeglądu i usuwania danych osobowych 
przetwarzanych w związku z gospodarowaniem środkami ZFŚS. 

24. Do przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia Uprawnionych uprawniona 
jest wyłącznie osoba, której udzielono pisemnego upoważnienia do przetwarzania 
tych danych osobowych.  
Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu.  

25. Osoba, o której mowa w ust. 21 jest zobowiązana do zachowania danych 
osobowych o stanie zdrowia Uprawnionych w tajemnicy. 

 
V. Postanowienia końcowe 
 

§ 12 
1. Wnioski o udzielenie pomocy z funduszu są realizowane w zależności od 

posiadanych środków i po uzgodnieniu z przedstawicielami zakładowych 
organizacji związkowych. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

3. Treść regulaminu została uzgodniona z organami statutowymi związków 
zawodowych, których członkowie pracują w Zespole Szkół Technicznych 
w Pleszewie. 

3. Do Regulaminu ZFŚS dołącza się załączniki: 
1) Wzór umowy o pożyczkę na cele mieszkaniowe. (załącznik nr 1) 
2) Wzory wniosków o przyznanie świadczenia materialnego (załączniki od 2 do 

5) 
3) Tabele dofinansowania, pomocy finansowej i zapomóg (załączniki od 6 do 13) 

Uzgodnień ze strony związków zawodowych dokonali: 
 
Pleszew, dnia 08 maja 2020 r. 
 
Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie w dniu 08 maja 2020 r. z mocą 
obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 r. 
 
 



 


