
Zarządzenie  nr 4 /2019 
 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 im. „Słonecznego uśmiechu” w  Czeladzi                                                                                                                                                                    

z dnia 09 maja 2019  roku 
         
W sprawie: wprowadzenia zaktualizowanego Regulaminu Międzyprzedszkolnego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych działającego w czeladzkich przedszkolach publicznych 

 
 
Na podstawie: 

 
Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku,                      
poz. 2191). 
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenia z dnia 9 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349) w sprawie sposobu ustalania 
przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. z 2017r. , poz. 1952 z późniejszymi 
zmianami) 
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z dnia 22 czerwca 2017 r., poz. 1189                              
z późniejszymi zmianami). 
Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz.263). 
Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032                    
z późniejszymi  zmianami). 
Ustawy z 14 grudnia 2016r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60             
z późniejszymi zmianami) - art. 223. 
Zarządzenia nr 1/2019 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 11 im. Kolorów Tęczy z dnia  09 maja 2019 
roku 

 
Zarządzam co następuje: 

 
§ 1 

 
Wprowadzam do stosowania w Przedszkolu Publicznym nr 4 im. „Słonecznego uśmiechu“  w Czeladzi 
zaktualizowanego Regulaminu Międzyprzedszkonego Funduszu Świadczeń Socjalnych działającego                        
w czeladzkich przedszkolach publicznych. 

 
§ 2 

 
Regulamin Międzyprzedszkolnego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 10.05.2019 roku. 

 
§ 4 

 
Traci moc Zarządzenie nr 13/2018 z dnia  31 grudnia 2018 roku. 

  

 

 

 

……..……………………………………. 
 ( pieczątka i podpis Dyrektora  ) 

 
 


