§4

Uzgodnieni am ze Ńtąrkami zawodowymi podlegają:
1) Regulamin ZaHadowego Funduszu Swiadczeń SocjalnycĘ
2) zmiany wprowadzane do istniejącego Regulaminu w formie aneksów,
3) zńączni7<tdo Ręulanrinu,
4) preliminarz wpĘwów i wydatków z Funduszu,
5 ) sprawozdani e z r ealizacji pr ehminarza z-a r ok ubiegĘ
6) wszelkie decyzje o praldńńe świadczeń zFundusan,
7) zasady prowadzenia wspólnej działalnościsocjalnej w ramach Funduszu.
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§5

Za&adowyFundusz Ślaiadczeń §ocjalnych tworzy się {z zastrzpżańem § 5-2.) z:
1) coroczrcgo odpisl podstaworł,ego na kaińego pracownika zatrudnionego, a także
przebywającego na urlopie wychowawcTym, wyliczonęo od podstawy (37,5Yo
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku
poprzednim lub drugim póhoczu roku poprzedniego),
2) corocznego odpisu na tauszycteli w wysokości ustalonej jako tloczyn planowanej,
przeciętnej w danynr rolcr kalendarzo§łyg|, hczby nattcrycieli zatrudnionych
w pełnym i niepehym vrymiarze zajęć fuo przeliczeniu na pełrry wymiar zajęć)
skorygowanej w końcu roku do fakycznej przeclętnej Licńy zatrudnionych
nauczycieli (po ptzehczeniw na pełny w).miar ?-ajw) i 110 Ya k.woĘ bazowej
określonej dla nułczycieli corocznie w usta-wie buóZetowej - tj. zgodnie z zapisami
art. 53 ust 1 oraz art.30 ust. 3 ustawy zdńa26 stysmia 1982r. -KartaNauczyciela,
3) corocznego odplsu fra nauęrycieli - emerytów i rencistów objętych opieką socjalną
placówki wwysokości 5 oń pobieranychprzez nich aktualnie emerytur i rent,
4) corocznego odpisu na pozostaĘch emerytów i rencistów objętych opieką socjalną
placówki ]M wysokości6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim póŁoczu roku
poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie ztega okresu slanowiło kwotę wyższą
nakażdąosobę rrprawnioną do opieki socjalnej zaŁJńu,
5) wysokośćodpisu moż,ę być zwiększona o 6,25Yo przeciętnego wynagrodzenia na
kańą osobę uprawnioną posiadająą orzer,zerie o zllraczfrym lub umiarkowanym
_ stopniu niepełnosprawności.
Srodki Funduszu nviększasię o:
1) odsetki bankowe od środkourFunduszu,
2) wpływy z oprocentowania poĘczekudzięlonych na cele mieszkałriowe,
3) darowizny oftzzapisy osób fizycznych i prawnych.
Kwota naliczonego odpizu podstawowego la dany rok kalendarzowy (wru ze
zwiększeniami, o których mowa w art_ 5 ustawy), podlega przekazańu na rachunek
Funduszu w wysokości i terminach określonychprzepisami ustawy. Środki Funduszu są
gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Nr 84 8142 0007 0618 1079 2000 0005.
Srodki Funduszu niewykorrystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok
następny.

§6

Za błędne decyzje dotycące administrowania Funduszem wszeĘ odpowiedzialność ponosi
pracodawca. Zwiykom zawodowym przysfuguje prawo dochodzeniaroszczefi w przypadku
niezgodnego z ustawami i innymi aktami pravrnymi wydatkowania środkowFunduszu.
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