
ZARZĄDZENIE nr 327/2020/2021 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU 

z dnia 22.09.2020 roku 

w sprawie aneksu nr 4 do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Na podstawie:   

1) Ustawa z dnia 4 marca 1994r o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907 oraz z 2020 r. poz. 278). 

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). 

3) Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263). 

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09 marca 2009 r. w sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349 ). 

5) Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego. 

6) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 

1000). 

 zarządzam, co następuje: 

§1 

Wprowadza się aneks nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Treść aneksu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości 

pracowników. 

  



Załącznik do Zarządzenia Nr 327/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1  

 

Aneks nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

§1 

Ust. 2. załącznika nr 10 do Regulaminu uzyskuje brzmienie:  

2. Zapomogi pieniężne dla osób uprawnionych znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej lub 

życiowej (raz w roku)* wg poniższej tabeli**: 

Lp. 
Dochód  na jednego członka rodziny 

w zł 

Maksymalna wysokość 

zapomogi w zł  

Wartość świadczenia brutto 

1. do 800,00 600,00 

2. 801,00 – 1100,00 400,00 

* zapomoga podlega opodatkowaniu.  

** w wyjątkowych, właściwie umotywowanych przypadkach dyrektor ma prawo przyznania 

zapomogi pieniężnej do 300,00 zł osobom o dochodzie większym niż określonym w tabeli, po 

uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych działających w placówce. 

 

2a. Zapomogi pieniężne dla osób uprawnionych z tytułu dodatkowych kosztów życia związanych  

z pandemią (raz w roku)* wg poniższej tabeli**: 

 

 

 

 

 

.............................................................................. 

                                                                                                                                  podpis dyrektora placówki 

 

 

........................................................................                  ................................................................................. 

pieczątka i podpis przedst. Zw. Zawodowych                    pieczątka i podpis przedst. Zw. Zawodowych 

Lp. Dochód na członka rodziny w zł       Brutto 

1. do 1200,00 300,00 

2. 1201,00 – 1400,00 200,00 

3. powyżej   1400,00 100,00 


