
Zarządzenie Nr 4/ 2021/2022
Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej  i Przedszkola

w Tumlinie
z dnia 28 grudnia 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 2021r. poz. 1082), art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 746 ze
zm.)  oraz  §11  ust.  2  Regulaminu  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń
Socjalnych  w  Zespole  Szkoły  Podstawowej   i  Przedszkola  
w  Tumlinie  przyjętego  Zarządzeniem Nr3/2020/2021 Dyrektora  Zespołu
Szkoły Podstawowej  i Przedszkola w Tumlinie z dnia 1 września 2020 r.
zarządzam, co następuje:

W  obowiązującym  Regulaminie  Zakładowego  Funduszu  Swiadczeń
Socjalnych dokonuje się następujących zmian:

§1.1. Zmienia się treść  § 8 pkt 5 ppkt 3 c) zdanie pierwsze i nadaje się mu
nowe brzmienie: 

„Powyższe zapomogi przyznawane są na wniosek uprawnionego zgodnie z
Załącznikiem Nr7 do niniejszego regulaminu, nie częściej niż raz w roku
kalendarzowym, z wyłączeniem zapomóg zwykłych, które przyznawane są
nie częściej niż raz na dwa lata”.

2.  Ulega  zmianie  Załącznik  Nr1  „Tabela  grup  dochodowych  i  dopłat”  i
otrzymuje  nowe brzmienie  zgodnie  z   Załącznikiem Nr1  do  niniejszego
zarządzenia.

3. Ulega zmianie Załącznik Nr2 „Oświadczenie o dochodach” i otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr2 do niniejszego zarządzenia.

4. Ulega zmianie Załącznik Nr3 „Tabela odpłatności i dofinansowania do
świadczeń 
z  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych”  i  otrzymuje  nowe  brzmienie
zgodnie z Załącznikiem Nr3 do niniejszego zarządzenia.
5.  Wprowadza  się  zmianę  w  Regulaminie  udzielania  pożyczek  na  cele
mieszkaniowe  
z  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych stanowiącego załącznik
Nr8 do niniejszego regulaminu w ten sposób, że  ulega zmianie treść § 4
regulaminu i otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wysokości  pożyczek  na  cele  mieszkaniowe  udzielane  z  Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych:

1. pożyczka  wymienione  w §  1  pkt  1    (tzw.  pożyczka  remontowa)
do 20 000,00 zł

2. pożyczki  wymienione  w  §  1  pkt  2-4   (tzw.  pożyczki  budowlane)
do 30 000,00 zł



§2.  Powyższe  zmiany  zostały  uzgodnione  z  zakładowymi  organizacjami
związkowymi działającymi w placówce.

§3.  Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

                  Dyrektor
                   Iwona Zapała

Załącznik Nr1  do Zarządzenia nr 4/2021/2022 Dyrektora z dnia 28 grudnia
2021r.

TABELA GRUP DOCHODOWYCH I DOPŁAT

Grupa Średnie miesięczne
dochody netto na członka

rodziny

% dopłaty 
z ZFŚŚ

I do 2 000,00 zł 100%

II od 2 001,00 zł do 2 500,00 zł 95%

III powyżej 2 500,00 zł 90%



Załącznik Nr2  Zarządzenia nr 4/2021/2022 Dyrektora z dnia 28 grudnia 2021r

…………………………………..…...…                                                                       
………….…………………………
               imię i nazwisko                                                      
miejscowość, data

…………………….……………..…..…
         adres zamieszkania

…………………………….…….………

………………………………………..…
                    telefon

                                                
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto przypadający na 
jedną osobę 
w mojej rodzinie w roku …………….. wyniósł*:

a) do 2 000,00 zł,

b) od 2 001,00 zł do 2 500,00 zł,

c) powyżej 2 500,00 zł.

* właściwe podkreślić

         Powyższa informacja będzie podstawą przyznawania świadczeń  
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w ……………..... roku.



         Świadomy(a) odpowiedzialności karnej potwierdzam własnoręcznym
podpisem  prawdziwość  danych  zamieszczonych  w  niniejszym
oświadczeniu.

                                         
         ……………………..…..……………………………….
      czytelny podpis pracownika/emeryta/rencisty/

                                                                           nauczyciela pobierającego nauczycielskie 
                                                                                   świadczenie kompensacyjne

Załącznik Nr3  Zarządzenia nr 4/2021/2022 Dyrektora z dnia 28 grudnia 2021r

Tabela odpłatności i dofinansowania do świadczeń
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

   

L.p.
dochód netto

na osobę 
w rodzinie 

Wypoczynek
,

„Wczasy
pod gruszą”

zapomogi
zdrowotne

zapomogi
losowe 
i zwykłe

świadczenia
rzeczowe

1.
do 2 000,00 zł 600,00 400,00

*)2.  od 2 001,00 zł

 do 2 500,00 zł
570,00 380,00

3. powyżej 
2 500,00 zł 540,00 360,00

*) w oparciu o złożone oświadczenia o dochodach i posiadane środki finansowe


