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 ANEKS NR 1 

z 28 października 2021 r. 

do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły 

Podstawowej nr 20 w Jaworznie zatwierdzonego 21 października 2019 r.  

w oparciu o zaktualizowane przepisy prawne 

 

 
Na podstawie: 

1. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  (tj.: Dz. U.                   

z 2021 r. poz. 746); 

2. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 263); 

3. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz.2215 oraz z 2021 r. 

poz. 4); 

4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu 

ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2009, nr 43, poz. 349 ); 

5. ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781); 

6. ustawy  z dnia z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2021 

r. poz.1128); 

7. ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 

realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2019 poz. 1907). 

 

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 20 w Jaworznie: 

 

§ 1 

1. W rozdziale IV § 5, pkt 2b wykreśla się słowa „zorganizowany oraz niezorganizowany” 

pozostawiając „wypoczynek dzieci i młodzieży uczącej się i niepracującej, nie dłużej jednak 

niż do 25 roku życia.” 

Wykreśla się również zdanie „W przypadku wypoczynku zorganizowanego wymagana jest 

imienna faktura lub rachunek potwierdzający czas trwania oraz koszt wypoczynku dziecka, 

dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty faktury”. 

2. W rozdziale VII  § 8, pkt 2 wykreśla się zdanie „W przypadku wypoczynku 

zorganizowanego dziecka, pracownik przedkłada oryginał faktury potwierdzającą czas trwania 

oraz koszt wypoczynku – faktura wystawiona przez biuro podróży”. 

3. Ulega zmianie załącznik nr 5 
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Załącznik nr 5 

 

Tabela dofinansowania z ZFŚS 

 

Dochód przypadający na jednego 

członka rodziny 

do 2000 zł od 2001zł 

do 2500 zł 

od 2501 zł 

do 3000 zł 

od 3001 zł 

do 3500 zł 

powyżej 

3501zł  

Kwota dofinansowania 

dla pracownika, emeryta i rencisty 

„wczasy pod gruszą” 

   600 zł    500 zł    400 zł    350 zł    300 zł 

Kwota dofinansowania  

do wypoczynku  

dzieci 

200 zł 160 zł 140 zł 120 zł 100 zł 

Wysokość zapomogi losowej 
900 zł 700 zł 500 zł 

Wysokość zapomogi finansowej 300 zł 250 zł 200 zł 150 zł 100 zł 

Świadczenie pieniężne/bony 550 zł 450 zł 400 zł 350 zł 250 zł 

Dofinansowanie do działalności 

kulturalno-oświatowej, sportowo – 

rekreacyjnej, turystycznej  

i integracyjnej. oraz kosztów 

przejazdu autokarem w % 

90 % 

 

85% 

 

80% 75% 70% 

 

§ 2 

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania przez organizacje związkowe 

 

                                                                                                   ………………………………… 

                                                                                                         podpis dyrektora szkoły 
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Regulamin uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. …………………………………….…               2. ………….……………………………… 

 


