SPJ 0161/13/13

ZARZĄDZENIE nr 13/2013
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach
z dnia 20 czerwca 2013
w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach”
§1
Wprowadza się następujące zmiany w „Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach”.
1. W art. 3:
1) w ust. 1:
a) w pkt 2) po wyrazie „zdrowia”, przed przecinkiem dodaje się wyrazy „oraz

pozostający w stanie nieczynnym,”
b) w pkt 3) po wyrazie „renciści” dodaje się wyrazy „i osoby pobierające
świadczenie przedemerytalne”
2) w ust. 2: dotychczasowy punkt 3) otrzymuje nr 5) i dodaje się nowe ustępy:
a) 3) dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku,
b) 4) dzieci uprawnione do renty rodzinnej,
2. Art. 4 otrzymuje następującą treść:
„Środki Funduszu są przeznaczone na:
1) świadczenia urlopowe dla nauczycieli,
2) dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego np. wczasów rodzinnych,
grzybobrania, kuligów, majówek, festynów, wycieczek, rajdów, biwaków itp. na
wniosek osoby uprawnionej z oryginalnym dokumentem zawierającym potwierdzenie
pobytu wraz z jego kosztem - zgodnie z załącznikiem nr 1,
3) dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasów
pod gruszą” przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej (w przypadku
pracowników administracji i obsługi szkoły, po wykorzystaniu co najmniej
10 dniowego urlopu wypoczynkowego) – zgodnie z załącznikiem nr 3,
4) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci pracowników (nie więcej niż
2 razy w roku na wniosek osoby uprawnionej z oryginalnym dokumentem
zawierającym potwierdzenie pobytu wraz z jego kosztem) - zgodnie z załącznikiem
nr 1,
5) dofinansowanie wyjazdów rehabilitacyjnych i do sanatorium (na wniosek osoby
uprawnionej z oryginalną fakturą potwierdzającą pobyt) - zgodnie z załącznikiem
nr 1,
6) dofinansowanie do „zielonej szkoły” (na wniosek osoby uprawnionej i oryginalnego
dowodu wpłaty oraz potwierdzenia pobytu) - zgodnie z załącznikiem nr 1,
7) dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej oraz sportowo – rekreacyjnej
organizowanej przez pracodawcę,
8) bezzwrotne zapomogi pieniężne udzielane w wypadkach losowych, w tym
spowodowanych sytuacją zdrowotną np. nagła długotrwała choroba na wniosek osoby
uprawnionej,

9) świadczenia rzeczowe przyznawane osobom znajdującym się w szczególnie ciężkiej

sytuacji życiowej na wniosek osoby uprawnionej,
10) finansowanie bonów towarowych lub zamiennie wypłata świadczeń pieniężnych na
wniosek osoby uprawnionej – zgodnie z załącznikiem nr 2, finansowanie paczek –
zgodnie z załącznikiem nr 4,
11) paczki dla osób chorych, gdy choroba trwa co najmniej 30 dni – załącznik nr 2
12) paczki świąteczne dla dzieci pracownika w wieku 1 – 15 lat – załącznik nr 2,
13) pożyczki na cele mieszkaniowe.”.
3. W art. 5, ust. 2 przed kropką dopisuje się „– załącznik nr 5”.

4. W art. 6:
1) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ulgowych” oraz zdanie „Pracownik ubiegający się
o pełnopłatne świadczenie zakupione ze środków funduszy ma obowiązek
wykazywania dochodu poprzez złożenie zaświadczeń o dochodach swojego
współmałżonka i pełnoletniego (uzyskującego dochód) członka rodziny.”,
2) dotychczasowe ust. 3, 4 i 5 otrzymują nr o jeden wyższy, a dodaje się ust. 3 o treści
„Przyznanie świadczenia socjalnego następuje na wniosek osoby uprawnionej
(załącznik nr 7) z wyłączeniem art. 4 ust. 1, 7, 11 i 12.”.
5. W art. 11 datę „29.04.2013” zamienia się na datę „20.06.2013”.
6. W załączniku nr 1 do regulaminu skreśla się wyrazy „do wyjazdów i zorganizowanego
wypoczynku pracowników i dzieci pracowników”.
7. W załączniku nr 3 do regulaminu skreśla się wyrazy „przysługującego pracownikowi
obsługi, administracyjno – biurowemu oraz emerytowi”.
8. W załączniku nr 7 do regulaminu początek otrzymuje brzmienie „WNIOSEK
o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS Proszę o przyznanie zgodnie
z Regulaminem ZFŚS”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jankowice, dnia 20.06.2013

