
Zarządzenie  nr 5/2021 
Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 im. „Słonecznego uśmiechu” w Czeladzi                                                                                                                                                                    

z dnia 01 marca 2021 roku 
 
w  sprawie: wprowadzenia zaktualizowanego Regulaminu Międzyprzedszkolnego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych działającego w Przedszkolu Publicznym nr 4 im. „Słonecznego 
uśmiechu” w Czeladzi 
 
Na podstawie:  

 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych                        
(t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1070 z późn. zm.). 

 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320                            
z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie 
sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349 z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215                         
z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz.263                   
z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2020 
r., poz. 1426 z późn. zm.) 

 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                         
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) 

 Zarządzenia nr 1/2021 Przewodniczącej Międzyprzedszkolnego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych, działającego w czeladzkich przedszkolach publicznych z siedzibą przy 
Przedszkolu Publicznym nr 1 im. Dobrego Serca 41-250 Czeladź, ul. Prof. H. Czeczotta 4                
z dnia 26 lutego 2021 roku  

 

Dyrektor zarządza: 
 

§ 1 

 
Wprowadzenie do stosowania w Przedszkolu Publicznym nr 4  im. „Słonecznego uśmiech”                       
w Czeladzi zaktualizowanego Regulaminu Międzyprzedszkolnego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
działającego w czeladzkich przedszkolach publicznych wraz z Aneksem do Polityki Rachunkowości 
MFŚS i Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych. 

 
§ 2 

 
Traci moc Regulamin Międzyprzedszkolnego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Przedszkoli                    
w Czeladzi wprowadzony  Zarządzeniem Nr 4/2019 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4                   
im. „Słonecznego uśmiechu” w Czeladzi z dnia 09 maja 2019 roku. 
 

§ 3 
 

Regulamin Międzyprzedszkolnego Funduszu Świadczeń Socjalnych działającego w czeladzkich 
przedszkolach publicznych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2021 roku. 

 
 
 
 

                            mgr Barbara Węgrzyn 


