Uchwałą nr 9/2019/2020
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno– Przedszkolnego nr 15 w Rybniku
z dn. 30.08.2019r.
w sprawie zaopiniowania i przyjęcia do realizacji regulamin Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15
w Rybniku
Na podstawie:
- ustawa
z
dnia
4
marca
1994
r.
o
zakładowym
funduszu
świadczeń
socjalnych
(t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1316 ze zm.),
- ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 263 ze zm.),
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 967,
ze zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby
zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz. U. Nr 43, poz. 349)
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy , art. 16, art. 94 pkt 8, art. 162, 108
ustawa z dnia 29 sierpnia 1991r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.)
ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018r. , poz. 1509 ze zm.)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania
podstawy programowej wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017r. poz. 19499 ze zm.)
innych podstaw prawnych i zasad powszechnie obowiązujących w zakresie organizowania działalności socjalnej finansowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza przyjęcie do realizacji regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku, stanowiący załącznik nr 5 do protokołu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2019r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
(-) Bogusława Martyna
Dyrektor ZSzP15 w Rybniku

