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Plan kontroli Państwowej
Inspekcji Pracy na ten
rok obejmuje także szkoły
i placówki oświatowe. Nie
będą to jednak kontrole
spraw pracowniczych i dokumentacji kadrowej, z którymi najczęściej
kojarzy się inspekcja, ale działalności socjalnej. Inspektorzy sprawdzą, czy środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
są wydatkowane na cele wskazane w ustawie i na bazie kryterium socjalnego. Przed
wizytą inspektorów warto zweryfikować
zapisy regulaminu ZFŚS funkcjonującego
w placówce i wykreślić te, które naruszają
przepisy (str. 11). Pomocne przy tym będą
3 zasady, jakimi powinna kierować się placówka gospodarująca funduszem (str. 41).
Nowością, jaką chcemy się z Państwem podzielić, jest stanowisko Ministerstwa Eduka-

cji Narodowej w sprawie sposobu obliczania
ekwiwalentu po stanie nieczynnym w szkole
feryjnej. Resort staje bowiem na stanowisku,
że należy go wypłacić za 2 miesiące zatrudnienia, czyli za 10 dni urlopu (str. 11).
Zwróciliśmy się także do resortu edukacji i różnych kuratoriów oświaty o zajęcie
stanowiska w sprawie zasad przedłużania
stażu nauczyciela. Niejasne zapisy Karty
Nauczyciela nie dają bowiem pewności,
czy nieobecności przedłużające staż dolicza się od daty planowanego zakończenia
stażu czy powrotu nauczyciela do pracy
po okresie usprawiedliwionej nieobecności. Odpowiedzi i interpretacje opublikujemy w następnych numerach.
Życzę Państwu przyjemnej lektury

Agnieszka Rumik

redaktor naczelna, radca prawny
specjalizujący się w prawie oświatowym
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egzaminator, autor
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Anna
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ZASADA 1 – każdy pracownik, bez
względu na wymiar etatu i okres zatrudnienia, ma prawo do świadczeń z ZFŚS.
Zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
osobami uprawnionymi do świadczeń
z funduszu socjalnego są:
1) pracownicy szkoły i ich rodziny;
2) emeryci i renciści – byli pracownicy
szkoły i ich rodziny;
3) inne osoby, którym prawo do świadczeń z ZFŚS przyznano w regulaminie
(art. 2 pkt 5 ww. ustawy). W regulaminie
ZFŚS nie wolno wyłączyć ani ograniczyć
prawa do świadczeń socjalnych ww. osób.
Można natomiast objąć działaniem funduszu
inne osoby niewymienione w tym katalogu.
ZASADA 2 – wysokość świadczenia
jest uzależniona wyłącznie od sytuacji
socjalnej pracownika.
Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń
oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia
się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania
z funduszu (art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca
1994 r.). Jedynym kryterium przyznawania
świadczeń może być zatem to socjalne.

ZASADA 3 – ze środków funduszu
można przyznać tylko świadczenie przewidziane w regulaminie ZFŚS (piszemy
o tym na str. 11).
Zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca
w regulaminie (art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r.). Oznacza to, że regulamin ZFŚS
nie może przewidywać świadczeń, które
nie mieszczą się w definicji „działalności socjalnej”, z drugiej strony nie musi
uwzględniać wszystkich możliwych rodzajów tej działalności.

!  :$Ĵ1( Jeżeli regulamin ZFŚS
w danej szkole nie jest zgodny z przedstawionymi zasadami, należy go zmienić
i dostosować do wymagań ustawowych.
PODSTAWA PRAWNA:
■ art. 2, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592).
Opracowanie:
Anna Trochimiuk
prawnik, specjalista prawa oświatowego
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TERMINARZ

Terminarz zadań na kwiecień 2014 roku
ZADANIA KADROWO-PŁACOWE
Termin: do 5 kwietnia
Zadanie kadrowo-płacowe
Podstawa prawna
Mija termin na wpłacenie składek na:
1) ubezpieczenie społeczne,
2) ubezpieczenie zdrowotne,
3) Fundusz Pracy,
4) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.

Art. 32 i art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy
z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1442 ze zm.); art. 107 ustawy
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
z 2013 r. poz. 674 ze zm.); art. 30 ust. 1
ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2006 r. nr 158,
poz.1121 ze zm.)

Termin: do 10 kwietnia
Zadanie kadrowo-płacowe
Podstawa prawna
Mija termin na złożenie miesięcznych
sprawozdań budżetowych:
Rb-27S – z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
Rb-28S – z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3 i załącznik nr 44 do rozporządzenia
ministra finansów z 16 stycznia 2014 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 119)

Termin: do 10 kwietnia
Zadanie kadrowo-płacowe
Podstawa prawna
Mija termin na złożenie kwartalnych spra- Załącznik nr 29 i 30 do rozporządzenia
wozdań budżetowych Rb-70
ministra finansów z 16 stycznia 2014 r.
– o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
(Dz.U. z 2014 r. poz. 119)
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