
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie

                                  Podstawy prawne

                                                            § 1
Podstawą opracowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są
następujące przepisy określające zasady tworzenia tego funduszu i gospodarowania jego
środkami:

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym Funduszu świadczeń socjalnych
    z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 1996 roku nr 70, poz. 335
    z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2002 roku nr 135 poz. 1146, Dz.U. z 2003 roku Nr
   213 poz. 2081).
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.Nr97, poz674 z 2006r KN
   z późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998 roku w
    sprawie szczególnych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu
    świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych wolnej od podatku
    dochodowego od osób fizycznych ( Dz.U. z 1998 roku nr 134 poz. 876 z późniejszymi
    zmianami ).
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie
    sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na
    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 1994 r. nr 43 poz. 168 z
    późniejszymi zmianami),
5. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 1991r nr 55 poz. 234,
    Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz.854, nr 100 poz. 1080, nr 128 poz. 1405, Dz.U. z 2002 r. nr
   135 poz. 1146, nr 240 poz.2052 z późniejszymi zmianami ).

                                                              § 2
      W sprawie nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu i wymienionymi
w § 1 przepisami prawa, mają zastosowanie przepisy kodeksy cywilnego.

 I . Postanowienia ogólne
                                                             § 3
       Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

- Funduszu, rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- Szkole, rozumie się przez to Szkołę Podstawową Nr 11 w Rzeszowie,
- Dyrektorze, rozumie się przez to Dyrektora Szkoły.

                                                              § 4

1. Środkami Funduszu administruje Dyrektor .
2. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
3. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok
    następny
                                                              § 5

1. Fundusz jest funduszem celowym i nie korzystanie z jego świadczeń nie uprawnia do
    żądania ekwiwalentu.



2. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. Osoby,
    których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji do jakiejkolwiek
    wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie.
3. Załatwione odmownie wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z Funduszu
    nie wymagają uzasadnienia, a decyzja pracodawcy odmawiająca dopłaty jest ostateczna ( o
    odmowie przyznania świadczenia wnioskodawcę na jego prośbę może poinformować
    Dyrektor).
                                                              § 6

1. Dyrektor wyznacza i powołuje Szkolną Komisję Socjalną zwaną dalej Komisją w skład
    której wchodzą:
· jeden nauczyciel – członków Rady Pedagogicznej Szkoły,
· jeden przedstawiciel pracowników administracji i obsługi,
· przedstawiciele związków zawodowych ( po jednym z każdego związku)
2. Komisja ma charakter organu pomocniczego.
4. Komisję powołuje się na okres 2 lat.
5. Dyrektor jest  przewodniczącym Komisji , powołuje protokolanta , który protokołuje
     przebieg wszystkich posiedzeń komisji.
6. Komisja nie ma uprawnień decyzyjnych.
7. Członków Komisji obowiązuje tajemnica służbowa.

                                                             § 7

1. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan finansowy opracowany
    przez księgową i komisję socjalną , uzgodniony ze związkami zawodowymi i
    zatwierdzony przez Dyrektora.

2. Opracowany, zgodnie z podstawami prawnymi regulamin określający zasady
   wykorzystania Funduszu, w tym podział Funduszu na poszczególne cele i warunki
   przyznawania świadczeń uprawnionym wymaga uzgodnienia z zakładowymi
   organizacjami związkowymi.

                                                            § 8
Obowiązki Komisji :

1. Dokonanie racjonalnego podziału środków Funduszu w porozumieniu z Dyrektorem,
2. Rozpatrywanie wniosków i kwalifikowanie ich do przyznawania świadczeń zgodnie
    z  przyjętym regulaminem według kolejności zgłoszeń,
3.Dyrektor może zwołać posiedzenie Komisji podając termin z tygodniowym
    wyprzedzeniem,
4. Przyjmowaniem, rejestracją wniosków i sporządzaniem umów z pożyczkobiorcami
    zajmuje się wyznaczony przez Dyrektora pracownik Szkoły,

II. Tworzenie Funduszu
  § 9

           Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do
przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu wynosi:

1) dla nauczycieli 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 pracowników państwowej sfery budżetowej na
   podstawie art. 5 pkt 1  lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w
   państwowej sferze  budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w
   ustawie budżetowej,

2) 5% emerytur i rent pobieranych przez nauczycieli będących emerytami i rencistami,

3) na jednego pracownika niepedagogicznego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia
    miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku
    poprzedniego,   jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą,
4) na jednego emeryta lub rencistę – pracownika niepedagogicznego 6,25% przeciętnego
    wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim
    półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło
    kwotę wyższą.

                                    § 10

Sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Fundusz:

1) podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym
     liczba osób zatrudnionych w szkole, skorygowana w końcu roku do faktycznej liczby osób
     zatrudnionych, obejmująca:

a) pracowników zatrudnionych na czas określony i nieokreślony na podstawie powołania,
    mianowania lub umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po
    przeliczeniu na pełen czas pracy),
b) pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, urlopach dla poratowania
     zdrowia, urlopach macierzyńskich.

2) przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym dodaje się
    przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się
    przez dwanaście.

§ 11

Wysokość Funduszu może być zwiększona o:

1) odsetki od środków Funduszu,
2) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
3) darowizny i zapisy od osób fizycznych i prawnych,
4) inne środki określone w przepisach.

                                                              § 12

1. Odpisy i zwiększenia, stanowią jeden Fundusz.
2. Wszyscy uprawnieni pracownicy  mają  prawo do korzystania na tych samych zasadach z
    Funduszu.
3. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy
    organ prowadzący przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 31
    maja  tego roku, z tym, że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę
    stanowiącą 75% równowartości odpisów, do 30 września b.r. 25% odpisów.
.



III. Przeznaczenie Funduszu

                                                           § 13
Fundusz przeznaczony jest na:

1. wczasy pracownicze krajowe i zagraniczne, lecznicze, profilaktyczno-lecznicze zakupione
przez osoby uprawnione, wypoczynek urlopowy organizowany przez pracownika we
własnym zakresie;  dla pracowników niepedagogicznych 1 x w roku ,

2. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży krajowego i zagranicznego w formie
wycieczek, wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych, 1x 2 lata dla
wszystkich uprawnionych dzieci  pracowników ,

3. pomoc rzeczową lub finansową  przyznawanej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej  , np. w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej

4. działalność kulturalno - oświatową -bilety do kina, teatru
5. zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe, tj.

· uzupełnienie wkładów mieszkaniowych
· nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego
· przebudowę strychu, suszarni bądź pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkaniowe
· przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych
· remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego

6. dopłaty do zbiorowych spotkań integracyjnych.
7. organizowanie wypoczynku w dni wolne od pracy w formie turystyki grupowej tj;
    wycieczki, rajdy organizowane przez zakład pracy lub instytucje wyspecjalizowane
    bądź indywidualne osoby do tego uprawnione
8. świadczenie okolicznościowe - śmierć pracownika lub członka rodziny
9. upominki dla pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę

Przyznanie i wysokość dofinansowania ze środków funduszu do usług i świadczeń socjalnych
dla osób uprawnionych, uzależnione jest od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w
wypadku pomocy na cele mieszkaniowe również od sytuacji mieszkaniowej, przy
uwzględnieniu przepisów  rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 22
października 1998 r6. Zasady zawarte w regulaminie nie mogą odbiegać od ustawowego
kryterium. Przyznawanie pomocy socjalnej "każdemu po równo" jest niezgodne z przepisami
prawa.

                                                              § 14

1. Podział Funduszu na dany rok kalendarzowy następuje na podstawie rocznego planu
    finansowego dochodów i wydatków Funduszu.
2. Nauczycielom – zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
   (Dz.U. Nr 56 z 1997r. poz. 357 z późniejszymi zmianami) – z odpisu na zakładowy
   fundusz świadczeń socjalnych wypłaca się do końca sierpnia każdego roku świadczenie
   urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o Funduszu,
   ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w
   danym roku szkolnym.
3. Do otrzymania świadczenia urlopowego uprawnieni są wszyscy nauczyciele czynni.
4. Wysokość świadczenia urlopowego nauczyciela zależy od wymiaru czasu pracy.
    Przepracowane godziny ponadwymiarowe nie stanowią podstawy do podwyższenia tego
   świadczenia.

http://www.vulcan.edu.pl/doradca/04/abc.html%23p6


5. Emeryci i renciści, którzy w danym roku byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
    w charakterze nauczyciela otrzymują dofinansowanie wypoczynku w wysokości
    proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia i okresu pracy zgodnie z art. 53 pkt. 1a ustawy –
    Karta Nauczyciela.
6. Pozostałe – po odliczeniu świadczeń urlopowych dla nauczycieli – środki Funduszu
    przeznaczone są na działalność socjalną prowadzona na zasadach określonych
    w niniejszym regulaminie.
7. Przyjmując całość Funduszu po odliczeniu świadczeń urlopowych nauczycieli za 100%
    komisja dokonuje podziału procentowego kwot na poszczególne cele  każdego roku po
    zatwierdzeniu planu budżetowego Szkoły na następujące cele:
a) dofinansowanie wypoczynku urlopowego i wypoczynki dzieci
b) dofinansowanie zbiorowej działalności socjalnej i dopłaty do imprez
c) zapomogi losowe , pomoc finansowa
d) pożyczki mieszkaniowe
e) pomoc rzeczowa

Dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi  może w razie potrzeby dokonywać
przesunięć środków między wymienionymi grupami wydatków .

IV. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

                                                             § 15

Do korzystania z Funduszu uprawnieni są:

1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę , mianowania oraz członkowie ich
    rodzin
2) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dla poratowania
    zdrowia,
3) emeryci i renciści, którzy  przeszli na emeryturę lub rentę z zakładu pracy  i członkowie ich
    rodzin
4) uprawnieni członkowie rodzin wymienionych grup pracowników, do których zalicza się:
  - pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci
    przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do czasu
    ukończenia nauki w systemie dziennym, nie dłużej jednak niż do 20 roku życia – bez
    względu na pobieranie zasiłku rodzinnego, fakt kontynuowania nauki dzieci w szkołach
    ponadpodstawowych i wyższych należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem

V. Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu

                                                            § 16

1. Przyznawanie świadczeń z Funduszu oraz ich wysokość uzależnia się od środków
    finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu.
2. Świadczenia z Funduszu realizowane są zgodnie z rocznym planem finansowym Funduszu.
3. Podstawą przyznania świadczenia finansowanego z Funduszu jest wniosek osoby
    uprawnionej. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o miesięcznym dochodzie brutto
    na osobę w rodzinie oraz zwięzłe przedstawienie sytuacji życiowej i rodzinnej. Komisja
    opiniuje świadczenia tylko osobom składającym wnioski.
4. Wysokość świadczenia przyznanego osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu



    uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej .
5. Wysokość dofinansowania określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
    regulaminu
6. Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej należy kierować do Dyrektora i składać w
    sekretariacie szkoły.
7. Wzory wniosków stanowią załączniki od nr 2 do nr 6 do niniejszego regulaminu.
8. Dochód brutto na osobę w rodzinie oblicza się na podstawie dochodów opodatkowanych
   ze wszystkich źródeł tych członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym
   gospodarstwie (wraz z dziećmi pobierającymi naukę) wykazanych w zeznaniu
   podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy.
9. Dyrektor może zażądać od wnioskodawcy udokumentowania sposobu obliczenia dochodu
   w rodzinie.
10. Osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, które we wnioskach nie ujawnią
   dochodu o którym mowa w p.8, Komisja przyznaje świadczenia wg najniższej stawki
   wynikającej z załącznika nr 1

                                                             § 17

Zasady finansowania świadczeń urlopowych nauczycieli.
1. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń ogólnych, wypłacane jest nauczycielowi do
   końca sierpnia każdego roku świadczenia urlopowe w wysokości odpisu podstawowego na
   dany rok- art.53 ust 1 K.N.

   § 18

Zasady dofinansowania wypoczynku urlopowego pracowników administracji i obsługi
oraz wypoczynku wakacyjnego emerytów i rencistów

1. O dofinansowanie wypoczynku ze środków Funduszu mogą ubiegać się pracownicy
    administracji i obsługi oraz emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły.
2.  O dofinansowanie pracownik może ubiegać się po nabyciu praw do urlopu.
3.  Wypoczynek  pracownika nie może być krótszy na 14 kolejnych dni kalendarzowych.
4. Podstawę do przyznania świadczenia stanowi wniosek  - załącznik nr 3
5. Świadczenie urlopowe dla pracowników administracji i obsługi powinno być wypłacane
   najpóźniej w ostatnim dniu przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego.

                                                                  § 19

Zasady dofinansowania wypoczynku dzieci.

1. O dofinansowanie wypoczynku dla dzieci ze środków Funduszu mogą ubiegać się
    wszystkie osoby uprawnione do korzystania z Funduszu.
2. Osoba uprawniona może ubiegać się raz na dwa lata o dofinansowanie wypoczynku dla
    każdego swojego dziecka w wieku od 2 do 20 lat (lub do ukończenia nauki w szkole
     ponadgimnazjalnej pod warunkiem ,że się uczą, po złożeniu wniosku.- załącznik nr 4
3. Dopłata na wypoczynek dla dzieci przyznawana jest w wysokości określonej w tabeli
    załączniku 1.

                                                               § 20

Zasady dopłat do imprez kulturalno-oświatowych, sportowo rekreacyjnych i do



zorganizowanych form działalności socjalnej.
1. Ze środków Funduszu  mogą być finansowane  grupowe formy świadczenia
    kulturalno-oświatowe ,  sportowo-rekreacyjne oraz  wycieczki , przeznaczone dla osób
    uprawnionych do korzystania z Funduszu. (przynajmniej 50 % uprawnionych) tj:
:
       · działalność kulturalno – oświatowa organizowana w postaci imprez artystycznych,
          kulturalnych i rozrywkowych ,kina oraz zakupu biletów na te imprezy,

      · dopłata do jednodniowego wyjazdu , rekreacyjnego, tylko w przypadku gdy w/w formy
         działalności organizowane są  przez Szkołę i  przeznaczone dla osób uprawnionych do
          korzystania z Funduszu.

2. Ze środków Funduszu finansowane mogą być upominki dla osób odchodzących na
    emeryturę lub rentę .
3. Wysokość dofinansowania w przypadkach wymienionych w p.1,2 zależy od możliwości
     Funduszu.
                                                                § 21

Udzielanie pomocy finansowej

1. O pomoc finansową ze środków Funduszu mogą ubiegać się wszystkie osoby uprawnione
    do korzystania z Funduszu
2. Podstawę do przyznania zapomogi  stanowi wniosek osoby uprawnionej  zawierający
    uzasadnienie wyjątkowej sytuacji losowej oraz dokumenty potwierdzające
   zdarzenie losowe (pożar, kradzież, zalanie, klęska żywiołowa itp.) i informacje
   o wysokości powstałej szkody, zaświadczenie lekarskie o ciężkiej lub przewlekłej
   chorobie- załącznik nr 5
 3.Wysokość zapomóg dyrektor ustala każdorazowo indywidualnie w ramach środków
    planowanych na ten cel.
4. O zapomogę może wystąpić osoba zainteresowana, przedstawiciel związku zawodowego
   lub przełożony pracownika.
5. Każdy uprawniony może otrzymać każdą z wymienionych w punktach od 1 do 3 form
    zapomóg raz w roku. W wyjątkowych okolicznościach komisja może zdecydować o
    przyznaniu zapomogi częściej.

                                                                § 22

Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe

1. O pożyczkę ze środków Funduszu mogą ubiegać się wszystkie osoby uprawnione do
    korzystania z Funduszu
2. O kolejności przyznawania pożyczek decyduje data złożenia wniosku.
3. Pomoc socjalna na cele mieszkaniowe ma formę pożyczki krótkoterminowej; - wysokość
     pożyczki wynosi 3000 złotych (spłata od 1 roku do 3 lat)
4. Pożyczka krótkoterminowa może być udzielana po zakończeniu spłacania pożyczki
    uprzednio zaciągniętej na ten cel, zgodnie z terminem ostatniej raty określonym w umowie.
5. Wnioski o przyznanie pożyczki można składać po spłaceniu poprzedniej pożyczki.
6. Wysokość pożyczek mieszkaniowych zależy od wysokości środków zgromadzonych na
     rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w danym roku kalendarzowym
     w finansowym planie Funduszu na cele mieszkaniowe.
7.  Wysokość przyznawanych w danym roku pożyczek krótkoterminowych ustala Dyrektor
      podczas tworzenia rocznego planu finansowego.



8. Podstawę do przyznania świadczenia stanowi wniosek osoby uprawnionej.-załącznik nr 2
9. Komisja opiniuje wnioski o pożyczki na cele mieszkaniowe w oparciu o postanowienia
      niniejszego regulaminu.
10. Obsługę finansowo-księgową pożyczek prowadzą pracownicy zatrudnieni przez
      Dyrektora.
11. Warunki spłaty udzielonej pożyczki określa umowa zawarta między Dyrektorem
     a pożyczkobiorcą w 2 egzemplarzach (pożyczkobiorca, księgowość, ).- załącznik nr 2a
12. Pożyczki mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu w wysokości 2% od kwoty pożyczki.
      Kwotę wynikającą z oprocentowania pożyczki pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić
      łącznie z pierwszą ratą pożyczki.
13. Pożyczki mieszkaniowe podlegają poręczeniu dwóch pracowników zatrudnionych w
      Szkole na czas nieokreślony. Poręczyciele są odpowiedzialni za spłatę udzielonej
      pożyczki na zasadach kodeksu cywilnego.
14. Okres spłaty pożyczek mieszkaniowych rozpoczyna się po upływie miesiąca od daty jej
      wypłacenia w formie potrąceń z wynagrodzenia.
15. Okres spłaty pożyczki przybiera inną formę w przypadku:
     a) zmiany miejsca pracy pożyczkobiorcy za przeniesieniem służbowym – spłata
        pożyczki w całości jednorazowo lub w ratach zgodnie z postanowieniami umowy (po
        uzgodnieniu z Dyrektorem),
     b) rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę – w ratach
        zgodnie z postanowieniami umowy,
     c) rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron –
         natychmiastowa spłata całości,
     d)  rozwiązanie umowy o pracę z winy leżącej po stronie pracownika –natychmiastowa
          spłata w całości.
16. W razie zaprzestania spłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę przenosi się zobowiązanie
      spłaty na poręczycieli.
17. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez
     poręczycieli. Można jej dochodzić u spadkobierców lub umorzyć na ogólnie
     obowiązujących zasadach.

                                                              § 23

Udzielanie zapomogi rzeczowej

1. O zapomogę ze środków Funduszu mogą ubiegać się wszystkie osoby uprawnione do
    korzystania z Funduszu
2. Podstawę do przyznania zapomogi rzeczowej stanowi wniosek osoby uprawnionej

załącznik nr 6
4. Zapomoga rzeczowa może mieć formę bonów towarowych lub gotówki.
5. Wysokość zapomogi uzależniona jest od możliwości Funduszu oraz od dochodu brutto
     przypadającego na członka rodziny osoby uprawnionej

VI. Postanowienia końcowe

                                                           § 24

1. Wysokość i liczba przyznawanych świadczeń socjalnych zależy od wysokości środków
    Funduszu.
2. O sposobie wykorzystania dodatkowych bądź niewykorzystanych środków decyduje
    każdorazowo Dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi..



3. Interpretacja niniejszego regulaminu przy rozpatrywaniu nietypowych przypadków należy
   do Dyrektora w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi .

                                                         § 25

1. Propozycje Komisji dotyczące przyznawania świadczeń zatwierdza Dyrektor.
2. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu, traci
    prawo do korzystania z Funduszu na okres 24 miesięcy od daty złożenia nieprawdziwego
    oświadczenia.
                                                         § 26

1. Nie korzystanie ze świadczeń funduszu nie uprawnia pracownika do żądania przez niego
    wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu.
2. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego. Pracownik, który ich nie
    otrzyma nie ma prawa odwoływania się od decyzji dyrektora szkoły uzgodnionej ze
    związkami zawodowymi, chyba, że naruszone zostaną w sposób rażący przepisy
    niniejszego regulaminu.
                                                          § 27

    Zmiany w zatwierdzonym regulaminie wprowadza się w formie pisemnego aneksu w trybie
    uchwalania regulaminu.

                                                        § 28

Regulamin jest do wglądu w placówce.

                                                          § 29

Regulamin niniejszy wchodzi w życie po podpisaniu i podaniu go do wiadomości

pracowników.


