Zarządzenie nr 8/2021
z dnia 09.11.2021r.
Dyrektora Przedszkola nr 85 w Lublinie
w sprawie wprowadzenia zmian
w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Przedszkola nr 85 w Lublinie
Na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 746),
Ustawy z 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)
zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
uzgodnione z reprezentantami pracowników w dniu 09.11.2021 r., stanowiącym załącznik nr
1 do Zarządzenia.
§2
1. W §8 ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „bezzwrotną pomoc finansową
(zapomogi losowe i socjalne), pomoc rzeczową (np. w postaci paczek
żywnościowych, odzieży, lekarstw), a także w postaci talonów i bonów.”
2. W §10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Warunki przyznawania ulgowych
świadczeń socjalnych:
1) Osoba uprawniona, która w danym roku kalendarzowym ubiega się o przyznanie
świadczenia z Funduszu jest zobowiązana każdorazowo do złożenia wniosku o przyznanie
świadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia.
2) Do wniosku wymienionego w pkt. 1 osoba uprawniona jest zobowiązana przedstawić do
wglądu zeznania podatkowe PIT za poprzedni rok kalendarzowy lub zaświadczenie
o dochodzie z Urzędu Skarbowego lub inne dokumenty potwierdzające uzyskany dochód
wszystkich osób tworzących gospodarstwo domowe, celem potwierdzenia prawdziwości
danych zawartych w oświadczeniu.
3) Dochód, o którym mowa we wniosku tj. zał. nr 5 do Zarządzenia, w szczególności
obejmuje:
a) dochody otrzymane ze stosunku pracy, zasiłki z ubezpieczenia społecznego otrzymane
w razie choroby i macierzyństwa (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy,
wychowawczy, świadczenie rehabilitacyjne),
b) emerytury i renty ze wszystkimi dodatkami,
c) dochód z gospodarstwa rolnego,
d) dochód z działalności gospodarczej,
e) dochód z pracy zawodowej osiągany przy wykonywaniu wolnego zawodu, stałej
działalności wytwórczej lub artystycznej, pracy agencyjnej, umowy o dzieło lub zlecenia,
f) alimenty, z tym że alimenty otrzymane powiększają dochód, a płacone go obniżają,
g) nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
h) inne dochody opodatkowane.
3. W §16 ust. 4 na końcu zdania dodaje się zapis: „Warunkiem przyznania
zapomogi losowej jest przedłożenie dokumentacji potwierdzającej straty powstałe wskutek
danego zdarzenia losowego. W przypadku przewlekłej choroby - aktualne zaświadczenie
lekarskie oraz faktury i rachunki dokumentujące poniesione koszty leczenia. Natomiast w

przypadku śmierci osoby uprawnionej - kopię aktu zgonu, zapomoga ta może być przyznana
tylko jednej z osób uprawnionych wymienionych w § 10.”
§3
Uchylam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola
nr 85 z dnia 15 grudnia 2020 r.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola nr 85 w Lublinie
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisy pracowników:

……………………………..
(podpis dyrektora przedszkola)

