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REGULAMIN  

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM  

W SULĘCINIE 

 
 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 

1316 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2018 poz. 967 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 917 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 

1509 z późn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1881 z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn. 

zm.) 

8. Rozporządzenie MPiPS z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby 

zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 349 z późn. zm.)  

 

 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 

§ 1 

Zakres regulacji 

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Sulęcinie zwany dalej „regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń 

finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „funduszem”, oraz zasady 

przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 

§ 2 

Przeznaczenie ZFŚS 

1. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób 

uprawnionych do korzystania z funduszu, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, 

z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

2. Działalność socjalna, o której mowa w pkt 1, obejmuje usługi świadczone na rzecz: 

1) różnych form wypoczynku krajowego i zagranicznego, organizowanego przez pracodawcę, inne 

podmioty lub we własnym zakresie, 

2) działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,   

3) udzielania pomocy materialnej  w formie rzeczowej lub finansowej,  

4) zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych regulaminem i umową między 

dyrektorem Ośrodka a pożyczkobiorcą. 

§ 3 

Administrowanie ZFŚS 

1. Środkami funduszu administruje dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                          

w Sulęcinie zwany dalej „pracodawcą”, w zakresie określonym w ustawie z 4 marca 1994 r.                         
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o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1316 ze zmianami), 

w regulaminie oraz w rocznym planie rzeczowo-finansowym Ośrodka, w uzgodnieniu z działającymi 

w szkole zakładowymi organizacjami związkowymi. 

 

§ 4 

Plan dochodów i wydatków - preliminarz 

1. Podstawę podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 

stanowi roczny plan dochodów i wydatków (preliminarz) – załącznik nr 1.  

2. Projekt rocznego planu dochodów i wydatków (preliminarz) sporządza pracodawca w uzgodnieniu             

z działającymi w Ośrodku zakładowymi organizacjami związkowymi. 

3. Osobą wyznaczoną przez pracodawcę do prowadzenia dokumentacji funduszu jest upoważniony 

przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, do którego obowiązków należy m.in.: 

a) przyjmowanie wniosków,  

b) przyjmowanie oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz innych 

dokumentów związanych z działalnością socjalną, 

c) dbałość o kompletność dokumentacji funduszu i odpowiednie jej zabezpieczenie, 

d) zgłaszanie braków w dokumentacji dyrektorowi Ośrodka,  

e) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wypłaty przyznanego świadczenia, 

f) współpraca z emerytami i rencistami.  

4. Dokumentacja funduszu przechowywana jest w sekretariacie Ośrodka. 

5. Obsługą finansową  funduszu zajmuje się księgowość Ośrodka. 

 

§ 5 

Charakter świadczeń 

1. Świadczenia socjalne z funduszu, zwane dalej „świadczeniami” są przyznawane na wniosek osób 

uprawnionych.  

2. Osoby uprawnione nie mogą domagać się jakichkolwiek środków pieniężnych rekompensujących 

wartość pomocy socjalnej w przypadku jej nieprzyznania lub nie korzystania z proponowanej formy 

świadczenia. 

§ 6  

Przyznawanie świadczeń 

1.   Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z działającymi w Ośrodku   

zakładowymi organizacjami związkowymi. 

§ 7  

Kryterium przyznawania świadczeń 

1. Ustalanie celu, rodzaju i wysokości świadczenia jest dokonywane na podstawie sytuacji życiowej, 

rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.  

2. Każdy uprawniony do korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu zobowiązany jest do złożenia 

oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w terminie do 15 kwietnia każdego roku 

kalendarzowego (załącznik nr 3). 

3. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w pkt.2, lub złożyła ją po terminie oraz gdy                     

w złożonej informacji osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń funduszu nie podała 

wszystkich dochodów członków rodziny, pomoc socjalna dla takiej rodziny będzie ustalana                      

w oparciu o dochody z najwyższego progu dochodowego przewidzianego dla danego świadczenia. 

4. Osoby zatrudnione w trakcie roku, tj. po 15 kwietnia, informację wymienioną w pkt.2 składają 

w ciągu miesiąca od daty zatrudnienia. Przepisy pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Pracodawca może żądać od osoby uprawnionej przedstawienia zaświadczenia o dochodach lub 

zeznania rocznego PIT za rok poprzedni. 

6. Do 15 kwietnia danego roku kalendarzowego świadczenia przyznawane są w oparciu o złożoną 
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informację z roku poprzedniego, chyba, że uprawniony złożył wcześniej nową informację. 

7. Kryteria socjalne, o których mowa w pkt.1 stanowią podstawę do zróżnicowania wysokości dopłat 

przyznawanych w ramach działalności socjalnej.  

 

ROZDZIAŁ 2 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

§ 8  

Osoby uprawnione 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są:  

1) wszyscy pracownicy, w tym pełniący funkcje kierownicze - bez względu na podstawę nawiązania 

stosunku pracy i wymiar zatrudnienia, zwani dalej „pracownikami”, z wyłączeniem pracowników 

w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych innych niż urlopy wychowawcze, dłuższych niż 

30 dni, 

2) emeryci i renciści - byli pracownicy dla których Ośrodek był ostatnim miejscem zatrudnienia 

przed nabyciem prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,  

3) nauczyciele emeryci i renciści o których mowa w art. 53 ust 3a ustawy KN, 

4) członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt 1 i 2. 

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza się:  

1) współmałżonka, jeżeli nie jest nigdzie zatrudniony i pozostaje na wyłącznym utrzymaniu 

pracownika 

2) dzieci własne, przysposobione, współmałżonka oraz wychowywane w ramach pieczy zastępczej 

(w wieku do lat 18, a uczące się - do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 25 roku 

życia)  

3) dzieci powyżej 18 roku życia niezdolne do samodzielnej egzystencji, niezdolne do podjęcia pracy 

zawodowej. 

§ 9 

Dokumentowanie prawa do korzystania z ZFŚS 

1. Emeryci i renciści ubiegający się o świadczenia z funduszu, obowiązani są udokumentować swoje 

prawo do korzystania z funduszu poprzez przedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury, 

renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. 

2. Ubiegając się o świadczenia na dzieci powyżej 18 roku życia należy złożyć zaświadczenie 

potwierdzające pobieranie nauki oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu 

pracownika. 

 

ROZDZIAŁ 3 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ FINANSOWANEJ Z FUNDUSZU 

 

§ 10  

Wypoczynek 

1. W ramach usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku środki funduszu przeznacza 

się na dofinansowanie: 

1) wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie - tzw. „wczasy pod 

gruszą” (załącznik nr 4). 

2) krajowego i zagranicznego wypoczynku osób uprawnionych w formie wczasów organizowanych 
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przez pracodawcę (załącznik nr 5); 

3) krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez pracodawcę lub 

inne podmioty w formie zorganizowanej, na przykład w postaci kolonii wypoczynkowych                             

i zdrowotnych, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych, wyjazdów klimatycznych, 

zielonych szkół organizowanych w ciągu roku szkolnego dla dzieci (załącznik nr 6); 

2.  Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w pkt.1 ust. 1, 2 oraz 3, osoba 

uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz na daną formę w roku kalendarzowym. 

3.  Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 10 ustalana jest każdorazowo na posiedzeniu 

pracodawcy w uzgodnieniu z działającymi w szkole zakładowymi organizacjami związkowymi na 

podstawie tabeli dopłat (załącznik nr 2) 

 

§ 11 

Świadczenie urlopowe nauczycieli 

Niezależnie od dofinansowania, o którym mowa w § 10 pkt. 1 ust 1 i 2 nauczycielom przysługuje 

świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela. 

§ 12 

Działalność kulturalno-oświatowa 

1. Działalność kulturalno-oświatowa finansowana ze środków funduszu obejmuje: 

1) finansowanie imprez zbiorowych dla osób uprawnionych w formie imprez artystycznych, 

kulturalnych lub rozrywkowych organizowanych przez pracodawcę, 

2) dofinansowanie do biletów wstępu do kina, teatru, opery, muzeum, galerii, filharmonii, na 

koncerty i inne wydarzenia kulturalno-artystyczne zakupionych przez pracodawcę,  

2. Finansowanie imprez zbiorowych, o których mowa w pkt 1 ust 1 odbywa się w całości ze 

środków funduszu. Osoby uprawnione biorące udział w imprezie nie ponoszą żadnych dodatkowych 

opłat z tym związanych. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się osobom uprawnionym w formie 

tradycyjnie przyjętej w placówce. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie, nie mają 

prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu. 

3. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w pkt. 1 ust. 2 ustalana jest każdorazowo na 

posiedzeniu pracodawcy z działającymi w szkole zakładowymi organizacjami związkowymi.  

§ 13  

Działalność sportowo-rekreacyjna 

1. Działalność sportowo - rekreacyjna finansowana ze środków funduszu obejmuje finansowanie 

imprez zbiorowych dla osób uprawnionych np. w formie wycieczek i uczestnictwa w różnych 

formach rekreacji ruchowej (rajdy, spływy kajakowe itp.) organizowanych przez pracodawcę. 

2. Finansowanie imprez zbiorowych, o których mowa w pkt 1 ust.1 odbywa się w całości ze 

środków funduszu. Osoby uprawnione biorące udział w imprezie nie ponoszą żadnych 

dodatkowych opłat z tym związanych. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się osobom 

uprawnionym w formie tradycyjnie przyjętej w placówce. Osoby uprawnione, które nie biorą 

udziału w imprezie, nie mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu. 

3. Wysokość dofinansowania dla imprez niespełniających kryterium imprezy zbiorowej                        

(np. z imienną listą uczestników) jest ustalana każdorazowo na posiedzeniu pracodawcy                         

z działającymi w szkole zakładowymi organizacjami związkowymi. 

§ 14  

Pomoc materialna 

1. Środki funduszu mogą być przeznaczone na udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej 

lub w formie bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub 

usługi przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Pomoc w formie rzeczowej udzielana jest m.in. poprzez zakup paczek dla dzieci pracowników               
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w wieku do lat 15 w danym roku kalendarzowym. 

3. Pomoc rzeczowa przyznawana jest raz w roku kalendarzowym na dziecko osoby uprawnionej, 

która złożyła wniosek. Wnioski w tej sprawie (załącznik nr 7, poz. a) osoby uprawnione 

zobowiązane są złożyć najpóźniej do 30 listopada każdego roku kalendarzowego.  

4. Pomoc materialna w formie bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na 

towary lub usługi przez osoby uprawnione przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej, 

pracodawcy, przedstawiciela związków zawodowych występujących na rzecz osoby uprawnionej 

nie więcej niż raz w roku kalendarzowym (załącznik nr 7). 

5. Wysokość pomocy materialnej ustalana jest każdorazowo na posiedzeniu pracodawcy                          

w uzgodnieniu z działającymi w szkole z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

 

§ 15 

Pomoc finansowa 

1. Pomoc finansowa dla osób uprawnionych przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej nie 

więcej niż 2 raz w roku kalendarzowym (dofinansowanie zimowe i wiosenne). 

2. Niezależnie od pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 osoba uprawniona może ubiegać się                            

o zapomogę pieniężną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, 

długotrwałej choroby lub śmierci (załącznik nr 8). 

3. Osoba ubiegająca się o zapomogę, o której mowa w ust. 2 do wniosku o jej przyznanie 

obowiązana jest dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia oraz potwierdzenie 

poniesionych w związku ze zdarzeniem kosztów (wymóg ten nie dotyczy wniosków składanych 

przez inne podmioty na rzecz osoby uprawnionej). 

§ 16  

Pożyczki mieszkaniowe 

1. Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana z funduszu, w wysokości wskazanej w 

preliminarzu, udzielana jest w formie pożyczki mieszkaniowej. 

2. Pożyczka mieszkaniowa może być przeznaczona na: 

            - budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielorodzinnym, 

            - zakup budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej     

działalności gospodarczej, 

            - nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, 

            - adaptację pomieszczeń niemieszkalnych  na cele mieszkaniowe, 

            - przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej, 

            - remont i modernizację lokali i domów mieszkalnych, 

3. Zwrotna pomoc z funduszu na cele mieszkaniowe może być przyznana osobie uprawnionej co 2 

lata, pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej na ten cel pożyczki. 

4. Pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez co najmniej 2 pracowników 

zatrudnionych na czas nieokreślony w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym                           

w Sulęcinie, którzy osiągają wynagrodzenie w wysokości przekraczającej minimalne 

wynagrodzenie za pracę, określone w odrębnych przepisach. Ten sam pracownik może być 

poręczycielem maksymalnie 2 pożyczek równocześnie. 

5. Pożyczki na cele mieszkaniowe  nie są oprocentowane.  

6. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 24 miesięcy. 

7. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości w razie rozwiązania: 

            1)  stosunku pracy z pracownikiem z przyczyn leżących po stronie pracownika,  

            2)  stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem, 

            3)  stosunku pracy z powodu upływu okresu, na jaki została zawarta. 

8. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w innym trybie niż określone w ust. 7 spłata pożyczki 

następuje na warunkach ustalonych w umowie. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (wypadek losowy, zgon pożyczkobiorcy), pożyczka 

może być częściowo lub w całości umorzona. 
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10. Wzór wniosku osoby uprawnionej o udzielenie pożyczki mieszkaniowej stanowi załącznik nr 9 

do regulaminu. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik nr 10 do regulaminu. 

 

ROZDZIAŁ 4 

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ  

 

§ 17  

Zasady ogólne 

1. Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, 

rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. 

2. Świadczenia indywidualne przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej. 

3. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z działającymi w 

Ośrodku zakładowymi organizacjami związkowymi. 

 

§ 18 

Ustalanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych 

1. Wysokość świadczeń funduszu jest ustalana w oparciu o złożone przez osobę uprawnioną 

oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie  netto przypadającym na jednego członka rodziny 

za okres poprzedniego roku, w którym złożone zostaje oświadczenie.  

2. Przez średni miesięczny dochód netto, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wszelkie dochody 

netto osób zamieszkujących razem i utrzymujących się wspólnie, podzielone przez liczbę tych osób. 

3. Podstawą przyznania pomocy finansowej z funduszu jest wniosek osoby uprawnionej oraz 

złożenie oświadczenia o wysokości dochodu na osobę, przypadającego na osobę w gospodarstwie 

domowym  

4. W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w ust. 3, pracodawca może żądać udokumentowania tych danych stosownymi 

zaświadczeniami. 

5. Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawniania dochodów, deklarując automatycznie 

przynależność do grupy osób o najwyższych dochodach.  

6. Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania 

ze środków funduszu stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. 

7. Świadczenie socjalne finansowane z Funduszu nie jest świadczeniem roszczeniowym i ma 

charakter uznaniowy. 

ROZDZIAŁ 5 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ 

 

§ 19  

Odpis 

Fundusz, z którego finansowana jest zakładowa działalność socjalna, tworzy się z corocznego odpisu 

podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku 

kalendarzowym. 

§ 20  

Wysokość odpisów 

1. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu 
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roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 

2. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby 

nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar 

zajęć), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po 

przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), i 110% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w 

ustawie budżetowej, obowiązującej 1 stycznia danego roku.  

3. Na jednego pracownika młodocianego wysokość odpisu podstawowego stanowi w pierwszym roku 

nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego, o którym mowa w ust. 1. 

4. Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku, do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, może być zwiększony odpis podstawowy o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego, o którym mowa w ust. 1. 

5. Fundusz może być zwiększony również o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, 

o którym mowa w ust. 1, na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną, w tym także ze 

zlikwidowanych zakładów pracy. 

6. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 

wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych. 

§ 21  

Inne źródła 

Środki funduszu zwiększa się o: 

1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności 

socjalnej, 

2) odsetki od środków funduszu, 

3) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego, 

4) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 

5) inne środki określone w odrębnych przepisach (np. art. 108 Kodeksu pracy). 

§ 22  

Niepodzielność środków 

Odpisy i zwiększenia, o których mowa w § 20 i 21 regulaminu, tworzą jeden fundusz. 

§ 23  

Niewykorzystane środki 

Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 

ROZDZIAŁ 6 

KOMISJA SOCJALNA 

§ 24  

Wybór i zadania komisji socjalnej 

1. Organem doradczym i pomocniczym wspierającym dyrektora szkoły w zakresie prowadzenia 

działalności socjalnej jest komisja socjalna, składająca się z minimum 3 osób. 

2. Komisję socjalną powołuje dyrektor Ośrodka, a jej członków wybierają pracownicy Ośrodka. 

3. W skład komisji mogą wchodzić przedstawiciele: 

a) pracowników pedagogicznych, 

b) pracowników administracji i obsługi, 

c) związków zawodowych działających na terenie szkoły. 

4. Zadaniem komisji jest wsparcie dyrektora w zakresie organizacji działań o charakterze socjalnym. 

5. Komisja nie posiada uprawnień związków zawodowych w zakresie wydatkowania środków 
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finansowych z ZFŚS 

 

ROZDZIAŁ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 25  

Zmiana Regulaminu 

Zmiana postanowień regulaminu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego ustalenia. 

 

§ 26  

Uzgodnienie 

Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy.  

 

§ 27  

Wejście w życie 

Regulamin wchodzi w życie z upływem 2 tygodni od podania do wiadomości pracownikom poprzez 

udostępnienie w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.  

 

 

Uzgodniono w dniu: 17.12.2020 r. 

 

 

 

DYREKTOR  

Specjalnego Ośrodka  

Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie 

            mgr Danuta Werner 
               
 

(podpis i  pieczątka dyrektora) 

 

 

 

 

  Prezes  

Oddziału ZNP w Sulęcinie 

        Małgorzata Góra                      
   

 (podpisy przedstawicieli organizacji   
Związkowych i pieczęć organizacji)     


