
ANEKS NR 1/2022

do Re gul am tnu Zakładowe go F undusztt ś wi adczeń S o cj alnych

w Powiatowym Zespole Szkoł w Bieruniu,

I. W paragrafie 1 uaktualniono podstawy prawne regulanrinu:

1. Ustawa dnia 4 marca I994r. o zakładowym funduszu śwtadczeri socjalnych (Dz, U,

z 2O2Ir. poz. 7 46 z póżntejszymi zmiarrami)

2. Ustawa z dnta23 mąa tbgit, o zwtązkach zawcldowych (Dz, lJ, z2Oż2r, poz,854

z p óżniej szy mi zmi anami)

3, Ustawa z dnia 26 stycznta 1982r. Ke,rta Nauczyciela (Dz. |J. z 20ż|r, poz, 1,762

z p ożntej szy mi zmi anami)
4. Rozporiądzenie Ministra pracy i polityki Socjalnej z dnta 9 marca 2009r. w sprawie

sposobu ustalania przeciętnój \iczby zatrudnionych W celu naltczania odpisu

nu zpss (Dz.IJ, zzóo9r. Nr 43, poz.349 zpóżniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia26 częrwca 19]4r, Kodeks Pracy ( Dz. U, z2020r, poz, I3Ż0, z2OŻIr,

poz. I l 62 z pożniej szymi zmianami)"

6. Ustawa o podatku dóchodowym od osób fizycznych (Dz. U. z ż02lr, poz, IIż8

z p óżniej szymi zrni arrami)

1. Ustawa z 17 grudnia 2O21,r, szczegó|nych rozwtązarriaclr słuzących realizacjt ustawY

budzetowej niro1 2022 (Dz.IJ. z202lr. poz.2445 zpóźniejszymi zmianami).

II. Wparagrafie 6 wpkt 2 i 4zmięnta się rrastępujątreść:

dotychczasowa treść pkt 2:

Podstawę do prryrnun u świadczeń stanowi dochód, pomniejszony o składki

na ubezpie częnię-rpół."rn" z poprzedniego roku kalendarzowego, przypadający na jednego

członka rod ziny wskazany W oś*iud"reniu pracownika, emeryta, rencisty oraz ,pobterającego
nauczycielskię świad azęn|ę kompensacyjne t złożony jednorazowo w każdym roku

kalendarzowym.
dotychczasowa treść pkt 4:

Poóstawą ustalania sredniego dochodu przypadającego na członkarodziny sąłącznie dochody

pomniejszone o składki na ubezpieczónie społeczne osób wspólnie prowadzących

iospodarstwo domowe z roku kalendarzowego poprzedzającego złożęnte wniosku

i urystanie świadczenia socjalnego, Za dochód uważa się wszelkie przychody z tytułu

zatru"dnienia, działalności góspodarczej, najmu, umów cywilno_prawnych, alimentów,

stypendiów, rent i emerytur wtaz z wszystkimi dodatkami,

treść pkt 2 po zmianach:
Podstawę do przyznania świadczęń stanowi średni miesięczrry dochod przypadający na

jednego'członka rodziny wskazany w oświadczeniu pracownika, emeryta, rencistY oraz

pobieiającego nauczycieiskie świadczenie kompensacyjne t złożony jednorazowo w kazdym

roku kalerrdarzowym.
treść pkt 4 po zmianach:
Podstawą ustalania dochodu przypadającego na członka rodziny są łącznte doclrody osób

wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe z roku kalendarzowego poprzedzającego

złożęnie wniosku o ,.rryrfurrie świadczenia socjalnego, podzielone przez liczbę tYch osób

i podzielonę pIzez 12 miesięcy. Jeżelt tak obliczony dochód przekroczy kwotę wskazaną

#kolu-nie ,,Średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny" z PozYclt
nr 3 z zńącznika nr 1 Tabęla Dofinansowania zę środków zakładowego funduszu Świadczeń

socjalnych w pZS w Bieruniu, to dopuszcza się wpisanie w OŚwiadczeniu o sYtuacji

zyĆ1,owej, rodzinnej i rnaterialn ej za .. . . . , .. rok (druk nr 1) treści ,,powyzej w/w kwoty",



Na łączne dochody członków gospodarstwa domowego składają się dochodY ze wszYstkich

żródeł wykazane w zęznaniu rocznym I pruysporzęnia za rok poprzedrri:

- wynagiodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy pomniejszone o składki na

ub ezpieczeni a społe czne,
- dochody zagranlczne,
- emerytury i renty wraz zwszystkimi dodatkami,
- nauazy alęl skie świad czenię kompensacyj ne,

- zasiłki z ubezpteczenia społec znego,
- świadczenie pienięzne zubezpieQzęnlaspołecznego w razie choroby i macierzYństwa,

- doclrody 
" 

górpodurstwa rolnógo, ustalone tak, żę z I haprzeliczentowego uzYskuje się

dochod miei ięczny w wysokoś ci Il1ż dochodu ogłaszanego corocznię w drodzę

obwieszcze nia przezPrezesa GUS na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnYm,

- dofinansowanie do gospodarstwa rolnego,
- dochód z działalnośói gospod arczej lub wspołprucy pTzy prowadzeniu takiej działalnoŚci,

- umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia,umowy o dzieło, umowy agencyjne),

- umowy o pracę nakładczą,
- umowy aktywizujące (np. dochód niani),
- dochody z marketingu wielopoziomowego (MLM),
- zasiłki przysługuj ące bezrobotnym,
- diety (np. radnego, sołtysa),
- dochody ztytułi: członkostwa w spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalnoŚci

twórczej lub artystycznej,
- doclrod ztytułunajmu, dzierżawy i innyclr żródęł,
- stypendia,
- dochod dzieckabędącego na utrzymaniu
- inne dochody.

rodziców (np, praca na umowę zlecenie),

Dodatkowe ptzysporzenia, które mają wpływ na sytuację życiową uprawnionego i człoŃów
jego rodziny to:

- ilimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, (alimenty płacone pomniejszają

dostępne środki do życia osoby uprawnion ej, a otrzymywane alimenty powiększają dostępne

środki do życia),
- zasiłki zprogtamu 500+,
- zasiłktrodzinne, okresowe i inne świadczenia, zwłaszcza cykliczne, lub mające swoją

wysokością znaczny wpływ na sytuację socjalną.

III. Zmianie ulega druk nr 1

dotychczasowy druk nr 1

OSWIADCZENIE O DOCHODACH
na podstawie rocznego zeznania podatkoweEo za20...... r,

zostaje zastąpiony drukiem nr 1

OSWIADCZENIB
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialn ej za . ....... rok

ry. Zmiantę ulega Załącznl,k nr 1 Tabela dofinansowania ze środkow Zakładowego
Funduszu Swiadczeń Socjalnych w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu.
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