
REGULAMIN

Zaktadowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych
Wojew6dzkiego OSrod ka Doskonalenia N auczycieli w Sieradzu

Regulamin ustalony na podstawie:
- ustawyz dnia 4 marca 1994r. o zaktadowym fundusz:u Swiadczeri socjalnych (Dz.U.220L7 r. poz.

2L9tze zmianami),
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z2Ot7 r. poz. tL89ze zmianami),
- Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 marca 2OO9 r.

w sprawie sposobu ustalania przeciqtnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na

zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych (Dz.U. z2OO9 r. nr 43, poz. 349).
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t. Zakladowy Fundusz Swiadczer{ Socjalnych, tworzy siq z odpis6w w wysoko6ci:
a) Ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciqtnej w danym roku kalendarzowym, liczby

nauczycieli zatrudnionych w petnym i niepelnym wymiarze zajqi (po przeliczeniu na
pefny wymiar zajqi) skorygowanej w kof cu roku do faktycznej przeciqtnej liczby
zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na petny wymiar zajqfli 7IO% kwoty bazowej,
okre5lonej d la n auczycieli, usta lonej coroczn ie'w ustawie bud2etowej.

b) 5 % pobieranych emerytur, rent oraz nauczyciellskich Swiadczeri kompensacyjnych -

nauczycieli bqdqcych emerytami, rencistami lukr nauczycielami pobierajqcymi
nauczycielskie Swiadczenia kompensacyjne.

c) 37 ,5 % na jednego zatrudnionego przeciqtnego wynagrodzenia miesiqcznego
w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim p6lroczu roku
poprzedniego, jezeli przeciqtne wynagrodzenie z tego okresu stanowito kwotq wy2szq-
pracownik6w nie bqdqcych nauczycielami.

d) 6,25 % przeciqtnego wynagrodzenia miesiQcznego w gospodarce narodowej w roku
poprzednim lub w drugim p6troczu roku poprzedniego, je2eli przeciqtne

wynagrodzenie z tego okresu stanowifo kwotq wy2szq- emeryt6w i rencist6w nie

bqdqcych nauczycielami.
e) WysokoSi odpisu podstawowego mo2e byi zwi,qkszona o 6,25 % przeciqtnego

wynagrodzenia miesiqcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub
w drugim p6troczu roku poprzedniego, je2eli przeciqtne wynagrodzenie z tego
okresu stanowito kwotq wy2szq, na ka2dq zatrudnionq osobq, w stosunku
do kt6rej orzeczono znaczny lub umiarkowany stopieri niepetnosprawnoSci.

2. Srodki ZFSS zwiqksza siq o:
a) Odsetki od Srodk6w ZFSS;

b) Wplywy z oprocentowania po2yczek na cele mieszl<aniowe;

c) Darowizny oraz zapisy os6b fizycznych i prawnych;

d) Srodki ZFSS niewykorzystane w poprzednim roku kalendarzowym.
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1. Srodki ZFSS gromadzone sq na rachunku bankowym 45 t24O3275 L111 OO1O 03917623
w Banku PEKAO SA O/ Sieradz .

2. R6wnowarto5i dokonanych odpis6w i zwiqkszeri naliczanych na dany rok kalendarzowy
przekazywana jest na rachunek bankowy wymieniony $ 2 pkt L w terminie do dnia 30 wrzeSnia



tego roku, z tym 2e w terminie do dnia 3L maja tego roku przekazywana jest kwota stanowiqca
co najmnie j75 % r6wnowartoSci odpis6w.

3. ZFSS dysponuje Dyrektor, kt6ry powofuje komisjq ZFSS.
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1. Komisjq ZFSS jest wybierana na okres 2 lat.
2. W sktad komisji wchodzi:

a) dw6ch przedstawicieli pracownik6w pedagogicznych,
b) jeden pracownik administracji,
c) jeden pracownik obslugi.

3. Wyboru komisji ZFSS dokonuje siq na co najmniej miesiqc przed uptywem kadencji
poprzedniej komisji na zebraniu pracownik6w.

4. Zebranie pracownik6w, o kt6rym mowa w $ 3 pkt 3, zwotuje Dyrektor co najmniej na
2 tygodnie przed planowanym terminem zebrarria.

5. Komisja ZFSS jest wybierana spo5r6d zgloszonyr:h kandydat6w w drodze gtosowania
obecnych na zebraniu pracownik6w. W sktad komisji ZFSS wchodzq osoby, kt6re uzyskaty
najwiqkszq ilo56 glos6w.

6. Komisja ZFSS wybiera z po5r6d siebie przewodniczacego i zastqpcq przewodniczAcego.
7. Na podstawie protokolu z zebrania pracownik6'w Dyrektor powotuje komisjq ZFSS.

8. Komisja ZFSS ma obowiqzek:
a) Sporzqdzai plan wydatk6w do 15 maja ka2dego roku i wnioskowai o jego zmiany w razie

potrzeb.

b) Rozpatrywai wnioski i przyznawai Swiadczenie.
c) Wnioskowai o zmiany w regulaminie ZFSS.

d) Reprezentowad interesy os6b uprawnionych do korzystania zZFSS.

e) Inicjowa6 dziatalno6i ZFSS.

f) Sporzqdzai protokoty z posiedzerl i dokumentourai dziatalnoii komisji ZFSS.

g) Do 30 kwietnia przygotowai i przedstawii pracownikom sprawozdanie
z dziatalno5ci ZFSS za rok poprzedni.

9. Czfonk6w komisji obowiqzuje tajemnica slu2borva.
10. Dane os6b uprawnionych do korzystania zZFSS sA przetwarzane przez pracodawcq -

Wojew6dzki O6rodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, NIP 827-129-52-t8
- jako administratora danych osobowych, oraz clziatajqcych w jego imieniu i z jego

u powa2n ienia czfon k6w Kom isji Za ktadowego F u nd uszu Swiadczeri Socjalnych,
zobowiqzanych do zachowania w tajemnicy danrych w okresie wykonywania funkcji
w Komisji ZFSS oraz po jej zakohczeniu. Dane os;6b uprawnionych sq przetwarzane
wylqcznie w celu realizacji uprawnieri do uzyskarnia Swiadczeri ze Srodk6w przeznaczonych
na dzialalno6i socjalnq.

tt. Dane os6b uprawnionych sq przetwarzane na podstawie art.8 ustawy z dnia 4 marca 1994
roku o zakiadowym funduszu Swiadczeri socjalnych (tekst jedn.Dz.U.2Ot7 poz.2!9L
z poin.zm.), oraz na podstawie Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20L6/679 z 27 kwietnia2Ot6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych (Dz.Urz.lJE. L Nr 1,19, str.L)- art.6 ust. 1lit.c.

12. Dane osobowe os6b uprawnionych sq przechovrywane przez okres ubiegania siq
o 5wiadczenie, jego ustalenie i realizacjq, a takzre okres 3 lat od dnia wymagalnoSci
roszczenia, zgodnie zart.29L I 1 Kodeksu prac)/. Po uptywie tego okresu sq niszczone
w spos6b uniemo2liwiajqcy ich odtworzenie.

13. Osoba uprawniona do korzystania ze Swiadczeri ZFSS ma prawo do uzyskania dostqpu do



swoich danych, 2qdania sprostowania lub usuniqcia danych albo ograniczenia ich
przetwarzania, przenoszen ia danych do i n nego ad ministratora, wn iesienia sp rzeciwu
wobec przetwarzania danych oraz skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzqdu Ochrony
Danych Osobowych).
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1.. Srodki ZFSS przeznaczone sa na nastQpujqce cele i Swiadczenia:
a) Swiadczenia urlopowe dla nauczycieli, kt6re wyplaca siq kazdego roku do korica sierpnia

w wysokoSci odpisu podstawowego, o kt6rym nlowa w przepisach o zakladowym
funduszu Swiadczei socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy
i okresu zatrudnienia pracownika w danym roku szkolnym.

b) Swiadczenie urlopowe dla pracownik6w administracji i obstugi przyznawane raz w roku
pracownikowi korzystajqcemu w danym roku z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co
najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, Swiardczenie jest przyznawane na wniosek
uprawnionego w miesiqcu w kt6rym korzysta z rurlopu w wysoko6ci kwoty wyj5ciowej od
8O% do L00% kwoty 6wiadczenia urlopowego dla nauczycieli.

c) Swiadczenie wypoczynkowe dla emeryt6w, renr:ist6w oraz os6b pobierajqcych Swiadczenia
kompensacyjne przyznawane raz w roku w wysoko6ci kwoty wyj6ciowej od 40% do 60%
kwoty Swiadczenia urlopowego dla nauczycieli, Swiadczenie jest wyptacane na wniosek
uprawnionego, kt6ry nalezy zlo2yi do korica sierrpnia danego roku. Wyptata Swiadczenia
nastqpuje do kof ca wrzeSnia danego roku.

d) Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i mtodziezy przvznane raz
w roku w wysokoSci kwoty wyj5ciowej 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracq
obowiqzujqcego w roku kalendarzowym, w kt6rym skfadne jest oSwiadczenie o dochodach.

e) Dofinansowanie do 162nego rodzaju wycieczek organizowanych przez Wojew6dzki
O5rodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

f) Swiadczenia sportowo - rekreacyjne, kulturalno,- o:iwiatowe oraz zakup sprzqtu
sportowego i odzie2y sportowej przyznane raz w roku w wysoko6ci kwoty wyj6ciowej 15 %
minimalnego wynagrodzeniaza pracq obowiqzurjqcego w roku kalendarzowym, w kt6rym
sktadane jest o6wiadczenie o dochodach.

g) Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe na warunkach okre6lonych umowq - po2yczka na
cele mieszkaniowe.

h) Pomoc finansowa z tytutu zwiqkszonych wydatk6w w okresie wiosennym i zimowym moze
byc przyznana najwy2e j2 razy w roku, w wysoko6ci kwoty wyj5ciowej nie mniej ni|20 %

minimalnego wynagrodzenia za pracq obowiqzujqcego w roku kalendarzowym, w kt6rym
sktadne jest o5wiadczenie o dochodach.

i) Pomoc rzeczowa przyznawana raz w roku dla dzieci w wieku do lat 15.
j) Zapomoga pieniq2na, przyznawana w przypadku zdarzef losowych, klqsk zywiotowych

i ciq2kich, przewlektych chor6b,
k) Organizacjq imprez kulturalno - oiwiatowych, sportowo - rekreacyjnych

i integracyjnych pracownik6w.
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Osobami uprawnionymi do korzystania ze Srodk6w ZFS:S sq:

L. Pracownicy i cztonkowie ich rodzin.
2. Emeryci, renciSci oraz osoby pobierajqce Swiadczenia kompensacyjne i cztonkowie ich

rodzin.



3. Za cztonk6w rodzin uwa2a siq dzieci wlasne, przysposobione oraz przyjqte na wychowanie
w ramach rodziny zastqpczej, dzieci wsp6fmafzclnk6w pozostajqce na wyfqcznym
utrzymaniu rodziny do ukodczenia 25 roku 2yci;r je2eli nie zawarty zwiqzku mal2eriskiego
i nadal siq uczq.

4. Dzieci po zmartych pracownikach do czasu pobierania naukijednak nie dtu2ej ni2 do
ukor{czenia 25 lat.

5. Do dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i mfodziezy prawo
posiadajq dzieci do momentu pobierania nauki w trybie dziennym bqdqcych na utrzymaniu
rodziny, ale nie dtuzej ni2 do ukofczenia 25 lat.
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1. Osoba uprawniona sktada o5wiadczenie o dochodach/odmowie podania dochod6w raz w roku
do 5 maja zzastrze|eniem 5 6 pkt 5 - zalqcznik nr l" do regulaminu.

2. W przypadku o6wiadczenia o dochodach uprawniony sktada o6wiadczenie zzalqcznikami:
a) Za6wiadczenie szkoty lub okazanie wa2nej legity'macji szkolnej w przypadku, gdy dziecko

nadal siq uczy i skoriczyfo 15 lat.
b) Zaiwiadczenie szkoly wy2szej lub okazanie wa2rnej legitymacji studenckiej w przypadku

osoby uczqcej siq.

c) PIT potwierdzajqcy wysokoSi dochod6w uzyskanych przez czlonk6w rodziny za rok
poprzedni.

d) Zaiwiadczenie z urzqdu skarbowego o niezto2erriu PIT dzieci powyzej l-8 roku zycia, kt6re
nie posiadajq PlT.

e) Nakaz pfatniczy lub zaSwiadczenia wfaSciwego o,rganu gminy o wielkoici gospodarstwa
rolnego wyrazonejw hektarach przeliczeniowych og6lnej powierzchniw danym roku,

f) Oiwiadczenie o pobieraniu 500+.
g) Decyzja o waloryzacji emerytury, renty i Swiadc;lenia kompensacyjnego, dotyczy byfych

nauczycieli.

3.Osoby, kt6re zlo2q oSwiadczenie o odmowie podania dochod6w do ZFSS otrzymujq
Swiadczenie z godnie z lV progiem dochodu.

3. W przypadku nie zfo2enia przez uprawnionego o6wiadczenia wg zatqcznika nrl- w terminie
okreSlonym w $ 6 pkt l nie bqdq mu wyptacane !;wiadczenia/dofinansowania zZFSS w ciqgu
jednego roku.

4. Osoby zatrudnione po 30 kwietnia sktadajq oSwiadczenie wg zafqcznika n11, w okresie miesiqca
od podpisania umowy o prace.

5. Oryginaiy dokument6w wymienione $ 6 pkt 1 sq okiazane pracodawcy w celu wykonania kopii.
6. W przypadku zaistnienia zdarzeri losowych, pracrcwnik ma prawo do zto2enia ponownego

o6wiadczenia o dochodach.
7. Swiadczenia, opr6cz Swiadczenia urlopowego dla nauczycieli, przyznawane sE na wniosek

zainteresowanego, a w szczeg6lnych przypadkach na wniosek Dyrektora lub grupy
pracownik6w - zalqcznik nr 2 do regulaminu.

8. Wniosek powinien zawierai:
a) OkreSlenie rodzaju iwiadczenia.
b) W przydatku dofinansowania do Swiadczeri $ 4 pkt 1 d) if) nale2y przedlo2yi imienny

oryginat dokument6w potwierdzajqcego wysokoSi poniesionych koszt6w.
c) W przypadku zapomogi nale2y dolqczyi wszelkie dowody poniesionych koszt6w lub

doku menty potwierdzajqce zaistniatq sytuacjq.
9. Komisja ZFSS rozpatruje wnioski i przyznaje Swiadczenia na zwotanych posiedzeniach biorqc

pod uwagq 4 progi dochodu brutto na 1 cztonka rodlziny:



10.

a) I pr6g - do wysokoici minimalnego wynagrodzenia za pracq obowiqzujqcego w roku
kalendarzowvffi, w kt6rym skladane jest oSwiadczenie o dochodach.

b) ll pr6g - powyzej minimalnego wynagrodzenia za pracQ do 120 % minimalnego
wynagrodzenia za pracq obowiqzujqcego w roku kalendarzowym, w kt6rym sktadane jest
oSwiadczenie o dochodach.

c) lll pr6g- powyzej 120% minimalnego wynagrodzenia za pracq

do 140 % minimalnego wynagrodzenia za pracq obowiqzujqcego w roku kalendarzowym,
w kt6rym sktadane jest o3wiadczenie o dochodach.

d) lV pr6g - powy2ej 140 o/o minimalnego wynagrodzenia za pracQ

obowiqzujqcego w roku kalendarzowym, w kt6rym skfadane jest o6wiadczenie
o dochodach.

Swiadczenia przyznawane sA w nastqpujqcej wysok,o6ci:
a) | pr6g - 100 % kwoty wyjSciowej lub kosztu wyjilzdu,
b) ll pr6g -90% kwoty wyj5ciowej lub kosztu wyjazdu,
c) lll pr6g -80% kwoty wyjSciowej lub kosztu wyjilzdu,
d) lV pr6g -70 % kwoty wyj5ciowej lub kosztu wyjazdu.
Decyzjq komisji ZFSS zatwierdza Dyrektor.
Pierwszeristwo w korzystaniu ze Swiadczef ZFSS pr;lystuguje osobom:
a) O niskich dochodach.
b) Samotnie wychowujqcych dzieci.
c) Posiadajqcych rodzinywielodzietne.
Przyznanie Swiadczenia uzaleznione jest od stanu Srodk6w ZFSS przeznaczonych na ten cel
w planie finansowym wydatk6w na dany rok.
Fundusz jest funduszem spo2ycia zbiorowego i niekorzystanie z niego nie daje pracownikowi
lub emerytowi/renciScie, osobie pobierajqcej 5wiadczenie kompensacyjne podstawy do
2qdania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Swiadczenia socjalne nie majq charakteru
roszczeniowego.
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Po2yczka na cele mieszkaniowe przyznawana je:;t na wniosek pracownika
- zaiqcznik nr 3 do regulaminu.
Po przyznaniu pozyczki pracownik z pracodawcq podpisuje umowq - zatqcznik
nr 4 do regulaminu.
Pozyczka na cele mieszkaniowe wyptacana jest w wysokoici do 8.000 ,OO zl.
Po2yczka podlega jednorazowemu oprocentowaniu w wysokoS ci 2% od catej kwoty
pozyczki.

Pierwsza rata sptaty pozyczki nastqpuje od miesiqca przypadajqcego po miesiqcu
przyznania po2yczki.

Po2yczka spiacana jest maksymalnie przez okres;3 lat, a w przypadku os6b zatrudnionych
na czas okre5lony nie dtu2ej ni2 zawarta umowa o pracq.

W razie wygaSniqcia lub rozwiqzania umowy o prace po2yczkobiorca jest zobowiqzany
w cafoici splaci6 niesptacon q czqic po2yczki z zestrze2eniem $ 7 pkt 8.
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Traci moc Regulamin Zakfadowego Funduszu Swiadczefi Socjalnych z dnia l czerwca 2018 roku.
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Znowelizowany Regu la mi n Zaktadowego Fu nd uszu Swiadczeri Socjal nych
1 kwietnia 2019 roku.
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