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WSTĘP
Spotkania opłatkowe, paczki, bony, zapomogi to najczęstsze
formy działalności socjalnej stosowane w szkołach i przedszkolach
w okresie przedświątecznym. Ważne, aby były przyznawane
zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
regulaminem funduszu i kryterium socjalnym. W przeciwnym razie
od każdego świadczenia trzeba zapłacić składki na ubezpieczenie
społeczne, a ponad kwotę zwolnienia – także podatek. Taka sankcja
może być tym bardziej dotkliwa dla budżetu szkoły, że ZUS
niekiedy zażąda należnych składek od świadczeń wypłacanych
niezgodnie z kryterium socjalnym, do 5 lat wstecz. W dużych
placówkach mogą to być kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy
złotych. Gdy doliczymy do tego podatek należny od świadczeń
przekraczających kwotę zwolnienia, okazuje się, że działalność
socjalna to luksus, na który może sobie pozwolić niewiele placówek.
Można się jednak przed tym uchronić, stosując wskazówki
zawarte w tekście. Dzięki nim świąteczna pomoc z ZFŚS będzie dla
osób uprawnionych miłą niespodzianką, a dla dyrektorów szkół i
placówek oświatowych dobrze wydanymi środkami z funduszu.
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1. OSOBY UPRAWNIONE DO ZFŚS W
SZKOLE I PRZEDSZKOLU
Do korzystania ze środków ZFŚS są uprawnieni pracownicy,
czyli osoby świadczące pracę, w pełnym lub niepełnym wymiarze
czasu pracy, na podstawie:
1) umowy o pracę:
a) na czas określony (w tym także na czas zastępstwa),
b) na czas nieokreślony,
c) na okres próbny,
d) na czas wykonania określonej pracy;
2) powołania;
3) mianowania;
4) wyboru;
5) spółdzielczej umowy o pracę;
6) umowy o

wykonywanie pracy nakładczej oraz

umowy

agencyjnej, trwającej co najmniej 30 dni w miesiącu
(rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 marca 2009
r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w
celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Prawo korzystania ze środków ZFŚS przysługuje również:
1) członkom rodzin pracowników (w tym współmałżonkom oraz
dzieciom),
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