
Zarządzenie Nr 28/ 2021 

Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola 

w Tumlinie 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. 

Dz.U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1070 ze zm.) oraz §11 ust.2 

Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i 

Przedszkola  

w Tumlinie przyjętego Zarządzeniem Nr 3/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej 

i Przedszkola w Tumlinie z dnia 1 września 2020 r. zarządzam, co następuje: 

W obowiązującym Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dokonuje się 

następujących zmian: 

§1.1. Zmienia się w treść  § 4 pkt d zdanie drugie i nadaje się mu nowe brzmienie:  

 „Ustalenie kwoty odpisu dokonuje się na podstawie deklaracji podatkowych PIT 

otrzymywanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (np. PIT 40A, PIT 11A)”.  

 2. Wprowadza się zmiany w Regulaminie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe  

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiącego załącznik do niniejszego 

Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń, zgodnie z Załącznikiem Nr1 do niniejszego 

zarządzenia. 

§2. Powyższe zmiany zostały uzgodnione ze zakładowymi organizacjami związkowymi 

działającymi w placówce. 

§3.  Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie. 

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Dyrektor 



 

 

 

 

Załącznik Nr1  do Zarządzenia Dyrektora z dnia… 

 

Aneks Nr1  

do Regulaminu udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych 

 

 

1. Zmienia się treść § 12 regulaminu  i otrzymuje nowe brzmienie: 

„Umowy w sprawie udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe zawierane są  

z dyrektorem szkoły, w przypadku nieobecności dyrektora z wicedyrektorem.  

Z dyrektorem szkoły umowę w sprawie udzielenia pożyczki zawiera się z Wójtem Gminy 

Zagnańsk”. 

2. Zmienia się treść załącznika Nr 8a i 8b regulaminu i otrzymują nowe brzmienie zgodnie  

z załącznikami do niniejszego aneksu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


