
 

 

FUNKCJONOWANIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOŁACH  

Przepisy prawa i praktyka stosowania 
 

Szkolenie online z MARKIEM WALASZKIEM  
 

 
 

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:   

• weryfikację treści regulaminu świadczeń socjalnych pod kątem ich zgodności z 
przepisami prawa oraz pod kątem ich funkcjonalności w zarządzaniu placówką 
oświatową 

• opracowanie zmian w regulaminie świadczeń socjalnych mających na celu 
usprawnienie zarządzania placówką oświatową 

• usprawnienie procesów związanych z tworzeniem aktów prawa wewnętrznego w 
szkole. 

Tematyka: 

• Zasady właściwego wydatkowania środków z funduszu socjalnego w kontekście 
kontroli ZUS 

• Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

• charakter prawny regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

• tryb uchwalania i wejście w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych 

• treść regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przykładowe 
postanowienia 

• przykładowe regulacje w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

• Przyznawanie świadczeń z Funduszu – kryterium socjalne 

• Zasady udzielania świadczeń pieniężnych 

• Wyłączenia możliwości finansowania określonych działań ze środków funduszu 
socjalnego 

• Pożyczki na cele mieszkaniowe – zasady udzielania i możliwe sposoby zabezpieczenia 
pożyczki 

• Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących regulaminu zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych.  

• Pytania i odpowiedzi dotyczące ZFŚS.  



 

 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych 
 

Forma: online 

 

Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne 
 

Termin: 13 maja 2020 r., godz. 10:00 – 13:15 

 

Cena: 195 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o 

udziale w szkoleniu) 
 

Osoba prowadząca: Marek Walaszek – prawnik, nauczyciel. Specjalizuje się głównie  

w prawie pracy, prawie oświatowym, prawie cywilnym i prawie rodzinnym. Działalność 
szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r. Wspiera organy zarządzające placówkami 
oświatowymi w zakresie przepisów prawa dotyczących funkcjonowania placówek 
oświatowych, procesów realizowanych przez te placówki oraz w zakresie stosunku pracy 
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Praktyk – powadzi obsługę jednostek 
organizacyjnych samorządu terytorialnego w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego. 
Współpracuje ze związkiem zawodowym m. in. w zakresie treści i wykonywania stosunku pracy 
oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, 
wynagradzania). Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. 
Ceniony szkoleniowiec i wykładowca, znany z atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu 
prowadzenia zajęć. 
 
 

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,  
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte 

 

http://www.empiria.edu.pl/

