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Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 22/2012 

z dnia 17 grudnia 2012 r. 

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

                  w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

 

Podstawa prawna 

- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity Dz. U.               

z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r.,  nr 79, poz.854 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 97,  poz. 674                   

z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., 

poz. 361 z późn. zm.) 

- 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) 

 

 

§1 

Do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1. dodaje się ust. 3a.: „Świadczenia z Funduszu będą realizowane tylko do wysokości posiadanych 

środków”. 

2. W § 3. ust. 1 pkt 5 dodaje się: „nie dotyczy nauczycieli” 

3. W § 5. ust. 2. dodaje się: „Komisja przyznaje świadczenia tylko osobom składającym wnioski. Brak 

wymaganych dokumentów jest podstawą do odmowy przyznania świadczenia.” 

4. W § 5. dodaje się ust. 2a.: „Każdy uprawniony do korzystania ze świadczeń Funduszu zobowiązany jest 

do złożenia oświadczenia o dochodach brutto zgodnie z rocznym rozliczeniem PIT złożonym w Urzędzie 

Skarbowym w terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego (dotyczy wszystkich osób 

prowadzących wspólne gospodarstwo domowe). Brak złożenia oświadczenie w w/w terminie traktowany 

jest jako rezygnacja z korzystania z ZFŚS.” 

5. W § 5. dodaje się ust. 2b.: „Osoby, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny wynosi 

powyżej 3 000,00 zł brutto, mogą złożyć oświadczenie o dochodach bez konieczności okazywania 

członkowi Komisji Socjalnej rocznego rozliczenia PIT złożonego w Urzędzie Skarbowym.” 

6. W § 5. dodaje się ust. 2c.: „Osoby nowo zatrudnione składają stosowne oświadczenie w okresie 

miesiąca od podjęcia pracy.” 
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7. W § 5. ust. 3. dodaje się: „ponadto traci prawo do korzystania ze środków Funduszu przez dwa kolejne 

okresy, na jakie można otrzymać dane świadczenie lub pomoc. Jest jednocześnie zobowiązana                       

do niezwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty dopłaty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami.” 

8. § 5. ust. 4. „Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego,                 

co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały dopłat wówczas, gdy się o nie ubiegały, nie mogą 

domagać się jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu.” otrzymuje brzmienie: „Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych jest funduszem celowym i niekorzystanie z jego świadczeń nie uprawnia                      

do żądania ekwiwalentu. Świadczenia nie mają charakteru roszczeniowego, dlatego osoby,                   

których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji do jakiejkolwiek wypłaty z tego 

tytułu w późniejszym terminie.” 

9. W § 5. ust. 5. dodaje się: „nie”. 

10. W § 5. dodaje się ust. 6.: „Komisja socjalna ogłasza termin składania wniosków z co najmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem, zamieszczając informacje na tablicy ogłoszeń obok Sekretariatu 

szkoły oraz na szkolnej stronie www.” 

11. W § 5. dodaje się ust. 7.: „Zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń obok Sekretariatu szkoły                       

oraz na szkolnej stronie www jest jedyną formą powiadamiania czynnych pracowników, emerytów              

i rencistów o możliwościach korzystania z ZFŚS. Osoby uprawnione do otrzymania świadczeń są 

zobowiązane do zapoznania się z regulaminem i obowiązującymi terminami składania wszelkich 

dokumentów.” 

12. W § 7. dodaje się ust. 6.: „Regulamin jest dostępny dla pracowników i innych osób uprawnionych                

do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków Funduszu na szkolnej stronie www, w pokoju 

Księgowości oraz na tablicy ogłoszeń przy Sekretariacie szkoły.” 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 

 

      

 

 

Dyrektor Szkoły 

mgr Zygmunt Kochański 


