
ZARZĄDZENIE  NR 43/2020 

DYREKTORA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  6   

IM.  ROMUALDA  TRAUGUTTA  W  LUBLINIE 

Z DNIA  31  GRUDNIA 2020  ROKU 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie. 

 
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1070, 2400) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 
maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 263) oraz § 1 Zarządzenia 
nr 85/2004 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie upoważnienia 
do jednoosobowego kierowania Szkołą Podstawową nr 6 w Lublinie zarządzam, co następuje: 
 

Ustalam i wprowadzam do stosowania w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta 
w Lublinie: 

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej 
nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia; 

2. wzór oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów wszystkich członków 
gospodarstwa domowego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

3. wzór wniosku o przyznanie usługi lub świadczenia socjalnego z ZFŚS, stanowiący 
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 

4. wzór tabeli dopłat do usług i świadczeń z ZFŚS, stanowiącą załącznik nr 4 
do niniejszego zarządzenia; proponowane kwoty dopłat na dany rok będą 
wprowadzane odrębnym zarządzeniem,  

5. wzór Umowy pożyczki z ZFŚS, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia; 
6. maksymalną kwotę, termin spłaty oraz wysokość rat pożyczki mieszkaniowej, 

stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia; 
7. wzór karty ewidencji pożyczek, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie nr 15/2017 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda 
Traugutta w Lublinie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 6 z późniejszymi zmianami. 

§ 3 

Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia 
stosuje się przepisy dotychczas obowiązującego regulaminu. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W LUBLINIE  

Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk 


