zńącznik do zarądzeń" *,rrt I .łP, l8J.X,'l l S
Dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnoksźałcących nr 1
w Tarnowie z dnia'j.,.':!.{J.r.

REGIJLAMIN GoSPoDARowAI\nA Śnooxłnłr
ZAI(ŁADOWEGo FU§IDU§ZU ŚwrłncznŃ soc.rłr,F[YCH
W ZESPOLE §ZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
W TARNOWIE
Rozdział 1
Postanowienia Ogólne
Podstawy prawnę działalnościsocjalnej określają:

l.

Ustawa

z dńa 4 marca

|994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

jednolity Dz.U. z2018r. poz. 1316),

2.

Ustawa z dnia 23 maja 199lt. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z
2015r. poz. 1881),

3.

Ustawa z dnia 26 sĘczr.lja l982t. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2078r.
poz. 967 z paźńejsrymi mrianami),

4.

Rozporządzenie Parlamęntu Europejskiego i Rady

aE) 2arcl679 zdńa

27 kwięhia

ż016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zryętwatzanięm danych
osobowych
i

w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lWE (ogólne rozporządzęnie o ochronie danych) @z.Urz. UE L119),

5.

Ustawa

z dńa

10 maja 2018r. o Ochronię Danych Osobowych (Dz,

U 20|8t., poz.

1000

z później sąrmi zmianami)

§1

Niniejszy Regularnin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół
Ogólnoksztalcących nr 1 Tarnowie, zvrany dalej ,"Regulaminem", określa zasńy i warunki

korzystania

z usĘ i

świadczęńfinansowanych

z

zakładowego frnrduszu świadczeń

socjalnycĘ zwanęgo dalej ,,finduszem", oraz zasńy przezr:aczańa środków funduszu na

,, wszczęgólne

cele

i rcdzĄe działalnościsocjalnej.
1z12

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.
2.

doflnansowaniu

rozumieć przymańe uprawnionemu określonej

kwoty pieniędzy z funduszu na pokrycie wydatków na dany cel;

pracodawcy - należy ptzęz to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr
1

3,

- naleĘ ptzez to

w Tanrowie;

pracowniku -naleĘ ptzezto rozumieć osoĘ zatrudnioną i pobierającą wynagrodzenie
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie, bez względu na podstawę

i

nawiązania stosunku pracy, wymiar

okres zatrudnienią

w tym

pracownicy

przebywający na urlopach macierzynskicĘ wychowawczych, na urlopach bezpłatnycĘ

nauczyciele przebywający na

urĘach zdrowotnych

oraz t|aaczyciele przeniesieni w

stan nieczynny;

4.

emerycie i renciście-

nńeĘ przez to rozumieć byĘch pracowników Zespofu Szkół

Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie, którzy rozwią4ali stosunek prawny w złłiąrJalz

przejściemna emeryhnę, rentę lub nauczycielskie świadczęniekompensacyjne oraz
emeryci i renciściz innych szkół, których

5.
6.

funduszu

-

nalezy ptzęz. to rozumieć ZakJńowy Fundusz Śrriadczeń Socjalnych

wZespole Szkół OgóInokształcących nr

1

w Tanrowie;

członku rodziny - nalezy przęzto rozumieć:

wspóŁnałźonka,

1)

pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty

i

zamieszkujące z nim

dzieci własne, przysposobione, dz,ieci przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej oraz

dzieci wspołmałżonka w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się

w szkole

-

do czasu

ukończenia nauki, jednak nie dfu"żej niz do ukończenia 25 roku zycią

2)

osoby wyrrrienione w pkt

a

posiadające orzęęzenie o umiar{<owanym lub znacznym

stopniu
niepełnosprawności- bez względu na wiek,

3) konkubenta,

7.

gospodarstwie domowym

-

naleĄ ptzęzto rozumieć

1) gospodarstwo prowadzoneprzęz osobę samodz.ięlnie zĄmujryą lokal,

2)

gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspolnie zmńżonlĄem

i innymi

osobami

stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi;
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zakładowej organizacji związkowej * nalezy ptzęzto rozumieć organizację nviąków

8.

zawodowych dzińających w Zespole Szkoł Ogólnokształcących nr

Socjalnym Zespole Doradczym

9.

- nńeĘ ptzez ta

1

w Tarnowie

;

rozumieć Zespół do spraw

opiniowania wydatków zzakJadowęgo funduszu świadczeńsocjalnych w Zespole Szkół

Ogólnokształcącychml wTarnowie.
zapomodze

10.

-

naleĘ przez

to

rozumieć jednorazowe świadczenie o charakterze

pienięznym słlż.ącejako finansowe wsparcie dla osoby, Iłóra mnlazła się wtrudnej
sytuacji Ęciowej,
11.

indywidualnym zdarzeniu losowym

-

nalezy

wez to rozumieć wszelkie

zdarzeńa,

które są nieprzewidywalne, niemożiwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu nalezytej
staranności jak,

np. nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowią
kradzieże, włamania pobyt w szpitalu w skutek choroby, powstałą stratę

w

wyniku udokumentowanej

IłńńeĘ, pożaru lub

zalańa mieszkania (domu)

oraz kataklizmów i innych osobistych wypadków losowych,

chorobie długotrwałej -

12.

rńęży ptlzęz to rozumieć każdą chorobę

wymagającą

długotrwałego leczenią w §m choroby przewlekłe, nieuleczalną wrodzone.

§3
1.

Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalnościsocjalnej organizowanej na

rzecz osób uprawnionych do korzystania

z

funduszu, zwanych dalej ,,osobami

uprarłnionymi",
z uwzględnięniem ich sytuacji
2.

Działatnośćsocjalna

-

Ęciowej, rodzinnej i materialnej.

usługi świadczone ptzez pracodawców na tzecz różnych form

wYpoczynkq działalnościkulturalno-oświatowejo sportowo- -rekreacyjnej, opieki nad
dńęómi w żłobkach,klubach dziecięcych, sprawowanej ptzezdziennego opiekuna lub
nianię, w przedszkolashonzinnych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie

pomocy materialnej

-

rueczowej lub finansowej, a także zwrobrej pomocy na cele

mieszkaniowę na warunkach określonychumową;

§4
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnoksźałcących nr 1

w

Tarnowie, gospodaruje środkami

z 4 marca 1994 t. o zakładowym funduszu
Dz. U. z 2al8t. poz. 1316 póariejsąrmi zrnianami),

fimduszu w zalrresie określonym w ustawie
świadczeń socjalnych (tekst jednolity

w niniejszym Regulaminię orazw roczllym planie rzeczowo-finansowym.
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§5

1.

Podstawę podziału środków funduszu na posz§zególne cele
socj alnej stanowi

2.

i

rodzaje działalności

roczry plan rzeczowo-fi nansowy.

PĄekt roaalego planu rzeczowo-finansowęgo sporząńza pracodawcą
w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związ]<owymi dzińającymi u
pracodawcy do 15 maxca kaźdego roku.

§6
Świadczenia socjalne z funduszu §ą przyzmwanę na wniosek osób uprawnionych i nie mają

charakteru roszczeniowego.

§7
Decyzję o przymańu świadczeń podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr

1

w Tanrowie w uzgodnieniu z dńńającyml w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w

Tarnowie organizacjami związkowymi.

Rozdział 2
Socjalny Zespół Doradcry

§8
Socjalny Zespcń Doradczy jest zespołem opiniodawczo

-

doradczym pracodawcy w sprawie

przymawańa świadczeńz funduszu.

§9
Dyrektor SzkoĘ w uzgodnieniu zę zlńvkanri zawodowymi działającymi na terenie szkoĘ
powołuje Socjalny Zespół Doradczy. W skład zespofu wchodzą: przedstawiciele związJ<ów
zawodowych

lń

pracownicy wybrani przezzńogę do reprezentowania jej interesóww

przypadkq gdyby w szkole ńe dzińńaorgańzacjazwiąąkowa.

§10
Zespół Powoływany jest w porozumieniu ze

Zńvkałrn Zawodowymi

na rok szkolny drogą

Z,arząazenta Dyrektora ogłaszanego na Konferencji Plenarnej rozpoczynającej nowy rok

szkolny.
Dyreklor nadaje funkcję przewodnic ząaęgo Zespołu.
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§11
Zespćń sptądzaprotokół ze swoich czynności. Pozytywna opinia zespołu stanowi
uzgodnienie, o którym stanowi art.27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

Rozdział 3
Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

§12

1.

Do korzystania z Funduszu uprawnieni są:

l)
2)
3)
4)

pracownicy
emeryci i ręnciści

cżonkowie rodzin osóbo o klórych mowa w ust. 1-2,
dzieci zrnarĘch pracowników w więku do lat 18,

a

jeżeli ksńałcą się w szkolę

czasu ukończenia nauki, jednak nie dfuzej niż do ukończenia 25 roku

-

do

Ęeia.

§13
IJbiegając się o świadczeńa na członków rodziny, o których mowa w § 12 ust. 3, nalezy
ńozy ć następuj ące dokumenty:

1) w ptzypadku dńeci powyżej 18. roku Ęcia * zaświadczeniępotwierdzające
pobieranie nauki,

2) w prąrpadku dńęci
pra§y

-

niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub niezdolnych do

orzęczęńe zespofu orzękania do spraw niepełnosprawnościlub organu

rentowego.

Rozdział 3
ŻródłaF'unduszu

§14
ŻtódłaŃFunduszu ą:
1. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika nieĘdącego nauczycielem
w wysokości 37,5Ya przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej

w roku

poprzednim lub

w

drugim póhoczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętrre
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wynagrodzęńę z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

odpis dla nauczycieli dokorruje się corocznie w wysokości ustalanej jako ilocąm
planowanej, przeciętrej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych

pełnym

i niepehym wymiarze

zajęć (po przeLtczeńu na pełny wymiar zajęć), skorygowanej w

końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zakudnionych nauczycieli (po przsliczsńuna

ustawie
J.

i

kwoł bazowej, określanej dla
bud:żetowej, obowiązującej l Ęcznia danego roku.

pęłny wymiar zrrjęó)

1l0%

nauczycieli coroczrie w

Odpis na jednego pracownika młodocianego stanowi w pierwszym roku naŃi 5Yo, w
drugim roku nauki 6Va,

a w ttzecim roku nauki 70ń

przeciętnego wynagrodzenia

miesięcznego,
o którym mowa w ust.
4.

l.

Wysokośćodpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego pracę w
szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze

- w rozumieniu przepisów

o emeryturach pomostowycĘ wynosi Saoń pruecięfirego wynagrodzenia miesięcznego, o
którym mowapor,vyżej.
5.

Dla nauczycieli będących

emerytami, rencistami

lub nauczycielami pobieĘącymi

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakłńowy fundusz

świadczeń socjalnych

vr wysokości 5%

pobieranych ptzez nich emeryfur, rent

oraz navczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Zńększa się Fundusz o odpis dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami)
w wysokoŚci 6,250ń przeciętnego wynagrodzenia miesięcz.nego w gospodarce narodowej
w roku poprzednim lub w drugim p(>łtocnl, jeżeli stanowiło kwotę wyższą,
1.

WysokoŚĆ odpisu podstawowego może być równieź zwiększona o 6,25

wynagrodzenia miesięcznego

m

każdą zatrudnioną osobę,

w

%o

przecięffiego

stosunku do której

orzęczono złracruly lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Środki funduszu zwiększa się o:

'9.

1)

odsetki od środków funduszą

2)
3)
4)
5)

wpływy z oprocentowania pożyczekudzielonych na cele mieszkaniowe,
wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
darowizny orazzapisy osób fizyczrych i prawnych,
inne środkiokreślone ustawą o ZFŚS i w odrębnych przepisach.

Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz
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Rozdział 4
Zakres dzialalności socjalnej tinansowanej z funduszu

§15
Działalnośćsocjalną o

1.

któĘ

mowa w § 3 ust. 2, obejmuje:

Dofmansowanie do krajowęgo

i

zagrańcanego wypoczynku dzieci

i ańodńeĘ

oraz opiekunów dzieci niepehospravmych, zotgatizowanego w formie w§za§ów,

kolonii, obozów, zimowisk, kolonii zdrowotnych, wyjazdów klimatycznych tzw.
zielone

2.

szkoł lub

Dofuransowanię

zorganizowanego we własnym załresie.

do krajowych

i

zagranicznych zorganizowanych wczasów,

furnusów lecz-ńczych" leczniczo-profilaktycznych otaz. zorganizowanych we
własnym zakresie, w formie ekwiwalentu na wypoczynek z-otgaŃz.owarry przęz
uprawnionego w§ własnym zakresie (,,wczasy pod gruszą").

3.
4.
5.

Dofinansowanię leczenia sanatoryjnego.
Pomoc materialną w tym zapomogi pieniężre bezzwrotre losowę i finansowe.

Dofinansowanie - organizowanej ptzęz Szkołę lub uprawnionego we własn5mr
zakresie - działalnościsportowo-rekreacyjnej

i

kulturalno-oświatowej, w postaci

w Ęm: wypoczynku sobotnio - niedzielnego,
w kraju i za granicą oraz biletów wstępu na imprezy

do§Ępnych form rekreacji,
wycieczek otaz rujdów

6.

kulturalne i sportowo - rekreacyjne.
Sfinansowanie imprez integracyjnych, okolicznościowych organizowanych ptzez
pracodawcę, z których mogą korzystać wszyscy pracownicy w równym stopniu
bez względu na ich sytuację materialną

7. PoĘczki

zrłrrofire na cęle mięszkaniowe: remontowe i budowlane.

§16

1.

Uprawniony możę ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu do każdego rodzaju

wypoczynku okreŚlonego w § 15, które prz1yzrrawane są zgodnie zzasńamiokreślonymi w
7.alączni|<ach nr

2.

1

i2

do Regulaminu.

Świadczenia określone w §l5 ust.

1

Regulaminu pffyznawarle sąnzw roku, natomiast

świadczeniaokreślone w §15 ust. 2 i 3 nie występują łączrlire - oznaczato,że uprau,niony
możę skorzystać tylko z jednej z tych form dofinansowania co roku.
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3.

Uprawnieni o których mowa w §2 ust. 6 pkt.

2 Regulaminu

w danym roku

kalendarzowym mogą skorzystać z dofinansowaniatylko do jednej formy wypoczynku
wskazanej w §10 ust. 1 lub

4.

2 Regulaminu.

Dopłaty do wypoczynku sobotnio - niedzielnego, krajowych i zagrańcnych wycieczek

furystyczno-krajoznawczych trwających do 5 dni dokonuje się wg stawek określonychw
tabeli dopłat stanowiącej zńącmiknr

l

do Regula:rrinu, maksymalńe 2 razy w roku na

jednego uprawnionego.

5.

W razię udziału w imprezach sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych

uprawnieni mogą olrrymŃ dopłatę wg tabeli dopłat określonej w art. 3 zńącmika nr

1

do

Regulaminu.

§17
Niezależnie od dofinansowania, o którym mowa

w art. 15

świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust.

nauczycielom przysfuguje

la Karty Nauczycielą

tj. ,,z

odpisu nazakłńowy fundusz świadczeńsocjalnych, o którym mowa rv ust. 1, wypłacane jest

nauczycielowi do końca sierpnia kazdego roku świadczstie urlopowe w wysokości odpisu
podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym fimduszu świadczeńsocjaĘch,

ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pra§y

i

okresu zatrudnienia nauczyciela w

danym roku szkolnym".

§18

1. Środki

funduszu mogą być przentac7-one na udzięlanie pomocy materialnej w formie

finansowej.

2. Pomoc

materialna ptrywlo'wana jest na wniosek osoby uprawnionej

w

wysokości

ustalanej na podstawie tabeli stanowiącej zńącmiknr 2 do niniejszego Regulaminu.

1.

§19
Osoba uprawniona moze ubiegać się

o

zapomogę pieniężną w prą.padku

indywidualnych zdwzpń losowycĘ klęsk Ąrwiołowych, długofiwałej choroby, pobytu
w szpitalu lub śmięrciczłonkarodziny.

Osoba ubiegająca się

o ząomogę, o której mowa w ust. 1, do wniosku o

jej

prryntanie obowiązana jest dołączyćdokumenty potwieńzające zaistnienie zdatzenią

w
z którym pomoc ma

zwtązl<|I

zośńprż11l7nalla. W

przypadku zapomóg ptzyzna§ych z tytńu
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długotrwĄch chorób, fąkt tęn powinien być udokumentowany zaświadczeniem
lekarskim nie starsąrrn niż 30 dni od daty jego wystawienia oraz poświadczeniem
1eczenia

kosztów
z osta&riego roku.

§20
1.

Z

Funduszu udzięlana jest zwrotna pomoc

w formie wTy§d{J mieszkaniowej

na

warunkań określonych w rrmowie.
2. P oĘ crka mieszkaniowa może być przenwczona

na:

1) pokrycie częścikosztóvr zakupu mieszkania lub domu,

2) budowę domu,
3) remont i modernizacja mieszkń, domów jednorodzinnych otaz lokali
stanowiących odrębną nieruchomość.

3. Podstawą wypłaty przyznanejkwoty pozyczk,

jest zawarcie

umowy, podpisanej ptzez

Pracodawc ę, poĘczkobiorcę i dwóch poręczycieli.

4. poręczycielem może być osoba zatrudniona w zakhadńo pfacy na czas nieokreślony,
za
Osoby dokonujące poręczenią vryraiają zgodę na potrącenię z ich wynagrodzeńa
praĘ tń poĘczkj w ruzie zaprzestańa j ej spłaty przęz

pażry c7kobiorcę.

5. Wysokośó poZyczek na cele mieszkaniowe wynosi:
_

nabudowę domu lub zakup mieszkanią

domu: do

20 000,00

zł

naręmonvmodemżację domu lub mieszkania: do 10 000,00 zł
okres spłary
6.poĘezkana cele mięszkaniowe może zostać udzielona na maksynalny
_

wynosząły 3latą
dacie otruymania wTyc7kj.
7. Spłata rutpoĘczkjnastępuje od następnego miesiącapo
są oprocerrtowane w wysokoŚci 10ń od PtzYznanej

8.pozyczki na cele mięszkaniowe

kwo§,liczonewgWzoru:kwotapoĘczlłxlońlŃOx36+7l24.
10. Pożryczka podlega natychmiastowej spłacie w

całościwraz zoprocentowaniem w razie

rcnlńązańw
1) z

pracowniką
pracownikiem stosunku pracy zpwczyl|eżącychpo sfionie

2) stosunku pracy Węzpracownika za wypowiedzenierĄ
jaki umowa została zawarta,
3) stosunku pracy z powodu upływu okresu, na

niż określone w ust, 10
1t. W przypadku romłiązańa umowy o pracę w innym Ębie
w umowie,
spłata poĘczkjnastępuje na warunkach ustalonych
12.

W prąrpadku śmierci poĘczkobiorcy lub jego wspołmńżoŃu niespacona

część
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pozycdń zostaje urnotzonaw całościwrazz odsetkami.
t3.

W mzie

zaptzestania spłaty pażycz}ł Węz poĘczkobiorcę zobowiązanie spłaty

przenosi się solidarnie na poręczycieli.
14. Ubiegając się o pozyczkę mieszkaniową nalezy
a, w przypadku

ńożyć następujące dokumen§:

pokrycia części kosżów zakupu mieszkania lub domu akt notarialny

b. w przypadku budowy domu pozwolenie na budowę domu.
15.

Wzór wniosku oporyczkę stanowi zńączlllknr 3 do niniejszego Regulaminu.

16.

Wzór umowy poĘczJł mieszkaniowej stanowi załączlrk nr 6 do niniejszego
Regulaminu.

17.

W uzasadnionych przypadkach losowych (pożw, powódź) moana spłatę umorzyć do
wysokości 50%.

§21
1. Przyznawańę świadczeń oruz wysokości dopłat z Funduszu uzależnione jest od

sytuacji zyciowej, rodzinnej

i

materialnej osoby uprawnionej,

z

wyłączeniem

świadczeńurlopowych nauczycieli oraz od kwot ptzęłf,7aczonych na finansowanie
poszczególnych celów zapisanych w planie rzeczowo-finansowym.

2.

Świadczęnia finansowe z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, ca a7nacza,

ze osoby, które nie korzystają ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego
tyfufu.

3.

Pracodawca odpowiada za:
1) przygotowanie planu finansowego Funduszu na dany rok kalendarzowy,

2) ustalanie regulaminu Funduszu i czuwanie nad jego aktualŁowaniem,
3) opracowanie wzorów wniosków

rwięanych

z

działalnościąFunduszu,

stanowiących integnlną częśó regulaminu,

4) ptzynlawańe świadczeń z Fundusztl

w

uzgodnieniu

z

przedstawicielami

zwtązków zawodowycĘ
5) bieĘcą analizę poniesionych wydatków,
6) prowadzenie

księgi protokołów oraz ewidencji przyntanych świadczeń

indywiduatnych dla kazdego uprawnionego,

?) prześrzeganie przepisów wynikających

z

ustawy

0

ochronie danych

osobowych oraz Rozporządzeńa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z

dńa 27 kwietrria 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycmych

wzwryku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie

swobodnego
S&ona ta

zl5

przepbĄvu takich danych otaz uchylenia dyrekĘwy 95l46lWE (ogólne

roąorządzaie

o ochronie danycĘ,

8) zachowanie tajemnicy.

l.

§22
Ostateczną decyzję we wszystkich sprawach dotycących Funduszu podejmuje

Dyrektor Sukoły w uzgodnieńv z ptzedstawicielami zwtą*ów zawodowych.

2.

W prą.padku wnioskowani a o pruynnńe świadczenianiezgodnie z ustawą o ZFŚS
oraz niniejszym regulaminem, lub brakiem środków finansowych na wnioskowany
cel, Dyrektor SzkoĘ w uzgodnieńa z przedstawicielami zrviązków zawodowych
podejmuje decyzję odmowną w sprawie przymlańaprzedmiotow§go

świadczenia

Rozdział 5
postanowienia końcowe
§23
Pracodawca prowadzi ewidencję rodzajów oraz wysokościświadczeń udzielonych
poszczególnym osobom uprawnionym.

§24

1.

Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

2,

W terminie do 31 maja danego roku ptzekazuje się na rachunek bankowy Funduszu co

najmniej 75Yo należnych środków, a w terminię do 30 września pozostałą część
należnych środków (do 100%) wTazz ewentualnymi zwiększeniami.

3.

W terminie do 31 grudnia danego roku dokonuje się korekty wysokości odpisu i
wpłaconych środków.

4.

Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodząna rok
następny.

§25

Podziń środków przeznaczonych na świadczeniasocjalne powinien uwzględniać potrzeby
uprawniony ch oraz możliwościpracodawcy.

§26
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Osoby uprawnione starające się o dofinansowanie z Funduszu składają każdorazowo pisemne

wnioski (nie doĘczy to świadczń urlopowych dla nauczycieli).

§27
1. W celu uzyskania świądczeniaotaz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości osoba

uprawniona v+ryrażn zgodę
pracodawcy/administratorowi

i

w formie

ptze,tvłwzańe

oświadczenia na

Węz niego

udostępnienie

danych osobowych, w tym o

sytuacji zdrowotnej. Dane osobowe osób uprawnionych są wykorzystywane wyłącznie do
cęlów z:itązanychz udzieleniem wsparcia z ZFSS.

2. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących

nr 1

w

Tarnowie reprezentowany przęz Dyrektora Sukoły.

3. Pracodawca może żĄńń udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do

ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie
oświadczeń

i

zaświadczei o sytuacji Ęciowej (w tym zdrowotrrej), rodzinnej

i

materialnej osoby

uprawnionej.

4. Osoby dopuszczone óo przstwwzania danych osobowych pozyskanych celem rcalizacji
postanowień ustawy o ZFŚS oraz niniejszego Regulaminu otrrymują upowaznienie od
Pracodawcy do przetwarzańa pozyskanych danych osobowych.

5. Osoby, o których mowa w ust. 4

ą obowiązafie

do zachowania pozyskanych danych

osobowych w tajemnicy.

6. Wyrazenie zgody o któĘ mową w ust. 1 jest dobrowolne,
7.

Odmowa udostępnienia danych osobowych pracodawcy/administratorowi

jest

równoznacna
z odmową wsparcia z ZFŚS.

8. Osobie, która podała dane osobowe, przysługuje prawo doĘpu do teścidanych, atakże

prawo do ich poprawianią prawo do wycofania zgody na przetwaruańe danych
osobowych

w

dowolnym momencie, sprostowanią usunięcia, ograniczenia

ich

ptzetwarzańa,

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzanią prawo do przenoszenia danych do innego
administratota otaz pra\^ro do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

9. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośćz prawem przetvłatzanią któręgo dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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10.

Dane przechowywane będą przez okres nie dłuzszy niż je§t to niezbędne w celu

przyznańaulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokoŚci,

atakłeptzęzokres dochodzenia do nich praw lub roszczeń.

11.

Dane osobowe mogą być przekazane lub udosĘpnione podmiotom uprawnionYm do

tego
na podstawie przepisów prawa.

1

.

§28
co najmniej raz w roku do

l)
2)

30 kwietnia osoby uprawnione składają

do wglądu PIT pracownika i członków gospodarstwa domowego,

oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej

i

materialnej gospodarstwa

domowego, które obrazuje pracodawcy orientacyjnie

o jakie

rodzĄe

świadczeń uprawnieni będą wnioskowaó. Powyższe jest konieczne do
ustalęnia lub zmiany progów dochodowych na dany rok kalendarzowY oraz

sporządzenia planu rzęczowo_finansowego. Wypełnienie Oświadczenianie
zastępuje obowiązku przedłażetia wniosku o pomoc z funduszu. Wzór ww.

oświadczenia stanowi zńryzńknr 4 do niniejszego Regulaminu.

2. oświadczenieo sytuacji Ęciowej, rodzinnej i materialnej jest dokumentęm.
prawdziwośćdanych zawartych w Oświadczeńu, potwierdzona własnoręcznYm
podpisem osoby składającej oświadczenie,podlega odpowiedzialnoŚci kamej na mocY

Kodeksu karnego.

3.

pracodawca ma pra\ilo dokonywania weryfikacji prawdziwości danYch PodanYch
jego gospodarstwa
w Oświadczeniu i w tym celu moze Ądaó od niego lub członków
domowego dodatkowych informacji w formię oświadczenia, a także Przedstawienia
do wglądu dokumentów potwierdzających prawdziwośćinformacji. NiePrzedłoŻeńę
skutkuje
dokumęntów na żądanie pracodawcy w terminie okteślonym w żądaniu
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,

4.

o
Nieprzedlożenie do wglądu dokumentu PIT oraz niezłoŻenie OŚwiadczenia
usługi lub
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w celu otrzymania ulgowej

wniosku,
świadczęni aorazdopłaty z Funduszu, skutkuje odmownym rczpatłzeńem

5. Do

sytrncji zyciowej, rodzirmej

i

materialnej gospodarstwa domowego zalicza się

wszęlkie dochody opodatkowane brutto otaz przychody

i

przysporzęńa

niepodlegające opodatkowaniu całego gospodarstwa domowego,w szczególności:

1)

dochody z tytułu umowy o pracę, zlecenia, o dzięło,
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2> renty, emeryilrry, świadczenia przedemerytalnego,

3) urlopu macierzyńskiego, wychowawczego,
4) zasiłku chorobowego, zasiłku dla bezrobotnych,
5) świadczenia rodzinne,
6) świadczęnia z progrilnu 500 plus,
7) świadczeniazprogxamv wyprawka 300 plus,
8) alimenty otrzymywane i płacone,
9) zasiłki stałe i inne świadczeńai dochody mające istotry

wpływ na sytuację

materialną

i zyciową gospodarstwa domowego.

6.

Od wykazanych w Oświadczęńuo sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

dochodów
i przychodów nię naleĘ odejmować zobońązńtakich jak np.: spłata rat kredYtu,
pożycr}l,, składęk członkowskich

Ę.
§29

1. Za zdarzętię losowe umaje

się: ciężką przewlekłą chorobę, nagły wypadek, powstałą

stratę

w

wyniku udokumentowanej Wńzieży, pożaru lub zaLańa mieszkania (domu)

oraz kataklizrrrów i innych osobistych wypadków losowych,

2.

W przypadku zapomóg losowych wymagane jest przedłożenie przęzwnioskodawcę
faktur,
stosownych dokumęntów w cęlu udokumentowania zdaruęnia(np. protokołów,

zaświńczei lekarskicĘ iĘ.).
§30
terminie do 30
Wnioski o przyzrrańe pomocy finansowej lub rzeczowej będą rozpatrywane w
rozpatrywane w
dni od złożeńawniosku, a wnioski o pruymańe zapomogi losowej będą
ciągu 7 dni.

§31
Zmiana postanowień Regulaminu jest dokonywana

w Ębie przewidzianym dla

jego

ustalenia.

§32
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W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie
powszechnie obowiązuj ące zasńy i przepisy prawne.

Regulamin został uzgodniony

z

§33
zakładowymi organizacjami związkowymi dziŃąącymi

u pracodawcy.

§34
Regulamin wchodzi w zycie z upływem 14 dni od podania do wiadomości pracowników
wprzez umieszczęnie na stronie internetowej szkĄ, na stronie BIP Miasta Tarnowa. Jęden
egzempluzudostępniony będzie do wglądu w sekretariacie

Uzgodniono w dniu:
x$lłZl( t{Allł][Yen[§Twt

POt§fi

szkĄ.

ltfi0

Oddziat w Tałnowie

38-t00 Tanów, ut. Plleudrkrągo

tgl tł 6ó5

E5 §8

DYREIruOR SZKOŁY

,rł. ,l;-ra_

Z,4

MP87rź?ls580 BEOONOOt0810ź9-0ł900

.........łrar.AłałtąŚwięeh. ......

e-młlt tarnorr@anp.edu.pl

(podpis

PF9

i pieczqtka

dyrefuora szkoły}

",od
(podpisy
zwiqzkowych

i

2 ft
wouo,*
o rc,#*,N

;i#:ffi'iT:#ł:rjr'
3

żŁ

.VlŹ ebqułi',

fuodpay przedstawicięli organizacji
zwiqzko,łvych i piecz ęć organiz acj i)
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do Regu
,środkanl.i

l.

an,t

Zakładowego Funduszu

inu
Sly

Zrilqcznik nr
gosp

o

dar ol

r a tt i

l
rl

iadczeń. Socj alnyc h

w ZSO nr ] w Tarnclwie

Wysokośćdofinansowania do poszczególnych rodzaj ów świadczeń zw iązany ch
Z wypoczynkiem i rekreacj ą
§1

Do końca sierpnia każdego roku, z odpistl na zakŁadowy fundusz świadczeń socjalnych,
wypłacane jest nauczycielor,vi świadczenie urlopowe w w,ysokości odpisu
podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładow,vm funduszu ślviadczeń
so cj al nych bez koni eczllo ścidołączanta zaświadczęni a o clo cho ćlac h.
§2

Wysokośćdofinansowania do usług wypoczyllkowych uzalężniona jest od
dochodu na jednego członka rodziny i wynosi:
L.p.

1Vysoliość:

L3 ł

docltotlu lrruttł
na ,icdnego

łzłon|<iłrtdrin3,
{

rr .łl.}

głrl*{tlrin
lv,vl]{?a:Zvi}ł

k rizitci

Kłilrl*ie" tihtłe_v.
aiirl *lv isiąx"

zlłltxl* s;łlłłlł_1,
({%

lli

l l

łl ll

.r,

ą.l

ll, tl

tl

t

t i ll

Ył yłilłl;v,źli
{ "'0

{l{

}Pii!t.\'l

dłpttłtl,)

ł *ł ttr

łzę il

1Vvg.lłlłavileŁi
..rvłansl, 1l<łt}

grv$rą"

;:

rił łtllv ł,t ił:,1,
{ lz,

{li,zł}

xĄ}

trĄ,;.,-;:*e

."

zl,łł*lł

lvezxsl,Jłłlłl
grł:saą'-

i
łłłlłl"vłi

l,łłlc,iół:i
{vl

ł.Ł'1

1

do 1000,00

600,00

80%

80%

1200,00

l200,00

2

1001,00- 1500,00

550,00

15%

15%

l 100,00

l 100,00

J

1501,00_2000,00

500,00

10%

10%

1000.00

1000,00

4

2001,00-2500,00

4_50,00

65%

65%

900,00

900,00

5

2501,00_3000,00

400,00

60%

60%

800,00

800,00

6

3001,00-3500,00

350,00

55%

55%

700,00

700,00

7

3501,00-4000,00

300,00

50%

50%

600,00

600,00

8

400l,00-5000,00

250,00

45%

45%

500,00

500,00

9

powyżej 5001,00

200,00

40%

40%

400,00

400,00

§3

Wysokclśc dofinansowania do wypoczynku sobotnio- niedzielnego, biietów wstępu na
imprezy kulturalne, uzalezniona.iest od dochodr,r na .jedrrego członka rodziny i lvl,nosi:

L.p.

Wysokośćdochodu na

l

członkarodziny(wzł)
l
2
J

Wypoczynek sobotnio
niedzielny

do 2000,00
od 2001,00

-

5000,00

Powyzei5001,00

(w

zł.)

-

Imprezy kulturalne i sportowo rekreacyine, karnety ( % dopłaty )

400,00

65%

300,00

55%

250,00

45%

Przy obliczaniu dopłaty do zakupionych biletów wartośćdofinansowaniana ten cel na
jednego uprawnionego nie może pTzekloczyć 150,00 złw du"rym roku kalendarzowym.

§4

Podstawą dofinansowania do wyjazdów-zorganizowanyclr iest udokumentowana imiennyrrr
dowodem wpłaty wartośćopłat, przy czym maksymalna wartośćpodstawy doflnansowania
ustalona zostaje w wysokości:

Lp,

i{ołizn.i

i,,t}{łl {}{l1,

Wl, głl ił*śćd* p{a
p

rzc

t"l,

g

{;'

łt tt

ił ł,l l*:;łyć łłłłtlsłł hq

1ll

,łi}

1

lirłlon ie. zi lnłrł,iskł.,..ięlt tlę szkol_v

l200,00

2

rvvcięczki

.iOil.00

ttr

u

sz łt łt ił: łi,łllźr:

lt p

ril ll,

l,t i

t_i

tr

:3

Załqcaik nr 2
.śr

o

dka m

do Regul aminlt gos p o dar ow an i a
i Z a kł a cl olł e go F un.dus z rł Św i a dcz e ń S o c.l al ny c h
v,

Ziakrcg

Lp.

Rodzaj pomocy

§}{}!ltt}ć}l naa teriia in *,i

Wv*q:k*ńć p{}nl{}ćr z

l( r1,,teria przyzrl iłrviłłłiłt
p(}lnficy

{aapomtigi}

zasrr iadczen ie leklrsliie
nie stat,szytll niz 30 dni

długotrwała choroba, pobyt
w ciągu rol<u kalendarzowego
w szpitalu, zgon
kwoty 400% rninimalnego
rrajblizszego członka

1300,00 zł,

wynagrodzenia
( na 1 osobę uprawnioną)

rodziny
2

Finansowa
według
ponizszej tabeli

rodzinna

lV_v

s*

i<

* ść

e
"}

d**

\Yvsł;lłtlśćłlałtriłtir.r hr*ttsl nrt

ł, a

r

rł tt *,tr

;,*

p awx łs,ąź

§,;"a

wł ll uł s łs

Wysokość zapomogi dla

poświadczenię kosztów
lęczenia z ostatniego

ośr,viadczenie o

tl,tułu nie rnoze przekroczyć
w ciągu roku l<alendarzowego
kwoty 150% minimalnego
wynagrodzenia
( na 1 osobę uprawnioną)

sytuac.ia materialna,

od daty.ie_qo
rvystarvienia

roku

rnaksynialna 11,y5okość

pomocyzFunduszuztego

Lp.

opis zdarzen ia losorvego

tnaksymalna wysokość
pornocy z Fundttszu ztego
ty.tułu nie moze przekroczyć

indywidualne zdarzęnie
iosorł,e, klęski zyrviołorve,

maksymalna
wysokośćwynosi

W-;,nl*garri;t

F'u łłt}tlsząt

l

Losowa

ZSO nr ] w Tarnowie

rvysokości dochodtl r-ra
jedną osobę pozostająca
we wspóln1,Ill
gospodarstrvie

domowym

l,ł * 3

1V3,s*lłaśćł-elxllsłlzttgi tlxrił

pracowników

c*tł:r3iłirv i lellł is f l'ląv
{ lt,zł}

1200,00
1 100.00
1000.00
900,00

1200,00

4

do 1000,00
1001.00-1500,00
1501.00-2000.00
2001,00-2500,00

5

2501,00-3000,00

800,00

800,00

6

3001,00-3500,00

700,00

700,00

1

3

501,00-4000,00

600,00

600,00

8

4001,00-5000,00
powyżej 5001,00

500,00
400,00
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Załqeznik nr 3

do Regu l am inu gosp o dar ow ani a
środkąmiZakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych
w ZSO nł I w Tarnowie

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

wNIoSEK
O przyznanie świadczeniasocj alnego
Zgodnie z Regulaminem gospodarowaniąśrodkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w ZSO nr ] w Tarnowie

Proszę oprzyznanie:

o poĄczki
. zapomogi finansowej,
. zapomogi losowej,
o dofinansowania do wypoczynku

letniego ( wczasy pod grusą), do wlzpoczlnku letniego dla dziecka, do

kolonii, obozu, zielonej szkoĘ, do leczenia sanatoryjnego, do wypoczynku sobotnio - niedzielnego,
działalnościsportowo

- rekreacyjnej.

Do Dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr
w Tarnowie

1

Zwracam się z prośbą o przymanie( właściwewpisać poniźej)

OŚwiadczam,inłącmy dochód
w złożonym oświadczeniu o sytuacji życiowej rodzinnej
i materialnej zapoprzsdńrok nie uległ zmianie / uległ następującej zmianie*
Uzasadnienie prośby:

W cęlu potwierdzenia zasadnościmojego wniosku przedstawiam następujące zńączniŁł
(doĘczy zapomogi losowej i innych świadczeń wymagajqcych udokumentowania):

Data i podpis wnioskodawcy

kzymano-odmówiono*
Zespół Doradc4r:

*niepotrzebne skreślió

świadczenia.........

..,... wwysokości
Dyrektor SzkoĘ:

Załqcznik nr 4

środkamizokłaao,ell§:#*:;K?,3::;XK:;:;;",
w

lMIĘ I NAZWISKO

ZSO nr ] w Tąrnolłie

ADRES ZAMIESZKANIA

Oświadczenieo sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej

za rok

Oświadczam, ze moje gospodarstwo domowe składa się z ...
.. osób (podaó ilość)i tworząje:
a. wnioskodawca ... ..
...,... (imię i nazwisko)
b. współmałżonek/konkubent ...
..(imię i nazwisko)
c. dzieci pozostające na utrzJmaniu wnioskodawcy w wieku do lat 18:

IMlĘ r NAZWISKO

DZIECKA

DATA

URODZENIA

SZKOŁA

1)

2)
3)

d.

dzieci pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy w wieku do 25 lat pod warunkiem, że uczą
się w szkole,

IMIĘ I NAZWISKO

DZIECKA

DATA

URODZENIA

SZKOŁA

1)

2)

e,

dzieci pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
bez względu na wiek

IMIĘ 1NAZWISKO DZIECKA

f. inne osoby
(imię i nazwisko/ stopień pokrewieństwa)
O,świadczam, że w roku ...... ...... moja rodzina uryskała dochody brutto w podanych poniżej
kwotach (podajemy prrychód brutto z rocalego rozlicz,eniapoda&owego PIT, pomniejszony o koszĘ
uzyskania przychodu.)
Dochody wnioskodawcy
Dochody wsp&naŁonka&onkubenta
Dochody dzieci.......
Dochody innych osób pozostąiących we współnym gospodarstwie ......

Średni miesięczry dochód brutto na jednego członka mojej rodziny wynosi:
Dodatkowe informacje mające wS5rw na sytuację ź,yciowąmaterialną i rodzinną
(nie wpisywac kredytó,łv, pożllczek iĘ.)

alimenty

- otrzymywane
zł miesięcznie
- świadczenia z programu 500 +, 300+, rodzinne ... ....,.... ...zŁmies.

Średni miesięczny dochód na jednąo członka rcdziny wrazzdodatkowymi prrysporzłniami
'' mającymi wpĘw na sytuację życiową wynosi .........ń

Oświadczęniejest dokumentem w rozumieniuart.245 Kodeksu poĘpowania cywilnego
Powyższę oświadczenie składam świadomy(a)skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy (art. 233 i art. 27 l § l i 3 Kodeksu karnego).
(miejscowość,data)

(podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę naprzefuarzanieprzezZesp.ół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w

Tarnowie reprezentowanąptzezDyrektora SzkoĘ mgr Anettę Swięch podanych ptzęze mnie danych
osobowych, zawaĘch w dokumentach składanych w zrviązku zldzięlaniern świadczeń z
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dla potrzeb niezbędnych do ich rcalizaclii
dokumentacji, zgodnie zRozporądzeniem Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) ż016/679 z dnia27
kwietnia ż016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zrviązku zprzętwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektyłvy 95l46lWE (ogólne
rozpotządzenie o ochronie danych).

(miejscowość,

I.
2-

3.
4.

/

5.

6.
7.
8.

data)

(podpis wnioskodawcy)

Administratorem danych osobowych jest Zespoł Szkoł Ogólnoksźałcących nr 1 w Tarnowie;
ul. Norwida ż2; 33-IM Tarnów, reprezentowan a W?śzDlrektora §zkoły mgt Anettę Święch.
Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochroay danych osobowych jest Inspektor
Ochrony Danych Osobowych (mail inspektor@bezpieczne-dane.eu).
PanilPana dane osobowe przsFlłaruarte będą na podstawie art.6 u§t. 1 lit. a i c RODO w celu
realizacjiświadczeń pwzllawal7ychzZ,a}/ladawego Funduszu Świadczęń Socjalnych Zespołu
Szkoł Ogólnokształcących nr 1 rv Tarnowie.
Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważtione przez Administratora do przetwarzania
danych osobowych oraz upra\ilnione organy publiczre, w zułiązkuz obowiązkami prawnymi.
Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższyniż jest to niezbędne w cęlu ptzymaliia
ulgowej usługi
i świadczeniądopłaty z Funduszu oraz ustalęnia ich wysokości, a także przez okres
dochodzenia do nich praw lub roszczęń.
Posiada Pani/Parr prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczeni a przetvl arzania,
Posiada Pani/Pan pra\ilo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanię danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.

data)

(miejscowość,

(podpis wnioskodawcy)

Janiżnj podpisany zobowiązrrję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumęntów
wymienionychptzezPracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji Ęciowej,
rodzinnej i materialnej. W prąypadku zmiany mojej sytuacji Ęciowej, rodzinnej lub materialnej
mającej wpływ na średni dochód lub pozostałe przyspofzenia i wysokośćdofinansowania lub
refundacji wg msad określonych w Regulaminie, zobowiązuję się do niezwłocnrcj aktlnliz,aeji danych
ujętych w niniejszym Oświadczeniu.
(miejscowość,data)

(podpis wnioskodawcy)

