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PODSTAWA PRAWNA 
1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2016, 

poz.800 z późn.zm.)- zwana Ustawą, 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 

4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz 1666 z późn. zm.), 

5. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz.1881 z późn. 

zm.), 
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ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady tworzenia oraz gospodarowania środkami zakładowego 

funduszu świadczeń  socjalnych, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu 

„funduszem”,  

a przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej, na rzecz osób 

uprawnionych do korzystania z tego funduszu. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową 

im. Jana Pawła II w Strącznie. 

3. Przez wydatki na działalność socjalną określa się dwa rodzaje świadczeń i usług 

socjalnych: 

1) indywidualnie, tzw. ulgowe, przyznawane według kryterium socjalnego, 

2) grupowe, tzw. nieulgowe, z których korzystanie odbywa się na zasadzie 

powszechnej dostępności  na równych zasadach. 

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Funduszem” tworzy się z 

corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Strącznie. 

5. Kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy wraz ze 

zwiększeniami, podlega przekazaniu na rachunek funduszu w wysokości i terminach 

określonych przepisami Ustawy. 

6. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności 

przedsiębiorstwa, który wynosi:  

a) dla nauczycieli w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym 

roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym 

wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku 

do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny 

wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, 

b) 5 % pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami, 

c) 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku 

poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, (jeżeli przeciętne 

wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą), naliczonego w stosunku do 

przeciętnej liczby pracowników nie będących nauczycielami, 

d) 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w lit. c), na 

każdego emeryta  

i rencistę, objętego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Strącznie opieką 

socjalną. 

7. Środki Funduszu mogą być zwiększone o: 

a) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 

b) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 

c) odsetki od środków Funduszu, 

d) nie wykorzystane środki Funduszu z roku poprzedniego. 

8. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok 

następny, przy czym ich przypisanie w bilansie otwarcia do poszczególnych wydatków 

nie musi być zgodne z poprzednim podziałem.  

9. Przypis funduszu dzieli się na: 

a) 15% - działalność mieszkaniową; 

b) 85% - działalność socjalną. 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2#P2A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2#P2A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2#P2A6
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10. Wydatkowanie środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, 

odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie rocznego planu dochodów i 

wydatków funduszu, stanowiącego załącznik nr 1do Regulaminu 

11. W przypadku kumulacji środków można z funduszu mieszkaniowego przesunąć na 

fundusz socjalny.  

 

§ 2. 

1. Wszystkie świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy 

i przyznawane są na wniosek uprawnionego.  

2. Możliwość otrzymania takiego świadczenia oraz jego wysokość są uzależnione  od: 

a) sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z 

Funduszu,  

a w przypadku pomocy na cele mieszkaniowe – także od jej sytuacji 

mieszkaniowej, 

b) możliwości finansowych Funduszu. 

3. Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej, 

ubiegającej się  

o świadczenie z Funduszu, są łączne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych, pochodzące ze wszystkich źródeł krajowych i 

zagranicznych, uzyskiwane przez osoby spokrewnione i nie spokrewnione, utrzymujące 

się we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą i wspólnie zamieszkujące z 

wnioskodawcą, zgodnie z informacją przekazywaną do Urzędu Skarbowego w zeznaniu 

rocznym. 

 

§ 3. 

1. Podstawę do przyznania świadczeń i ulgowych usług stanowią: 

a) średni dochód miesięczny, przypadający na członka w rodzinie obliczony za 

ubiegły rok kalendarzowy na podstawie  oświadczenia pracownika  

b) oświadczenie  o  stanie rodzinnym  - załącznik nr 2 . 

2. Dokumenty opisane w  § 3 ust. 1 składa uprawniony  przy wystąpieniu  o pierwsze  

świadczenie w danym roku oraz w przypadku zmiany sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 2 

przy kolejnym świadczeniu  w tym samym roku. 

3. W razie wątpliwości Komisja Świadczeń Socjalnych ma możliwość żądania od 

pracownika Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za ubiegły rok kalendarzowy, w celu 

sprawdzenia prawdziwości danych z przedłożonego oświadczenia. 

4. Wysokość świadczenia socjalnego dla osoby, która nie zaznaczy grupy dochodowej,  

będzie ustalona z założeniem, że dochody te mieszczą się w najwyższej grupie 

zaszeregowania przewidzianej w Regulaminie dla danego rodzaju świadczenia.  

5. Świadczenia przyznawane są wg kryterium dochodowego: 

 

Lp. Grupa Dochód na osobę w rodzinie 

1. I do 1900 zł 

2. II od 1901 do 2800 zł 

3. III powyżej 2800 zł 

 

6. Osoby składające fałszywe oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty finansowe 

podlegają karze wstrzymania wszelkiego typu świadczeń ze środków funduszu przez 

okres jednego roku od daty wykrycia przewinienia. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

dyrektor na wniosek Komisji Socjalnej. 

§ 4. 
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Dla każdego uprawnionego prowadzi się kartę ewidencyjną korzystania z Funduszu. 

 

 

§ 5. 

Świadczenia wypłacane z Funduszu podlegają opodatkowaniu według odrębnych 

przepisów. 

 

ROZDZIAŁ II 

Komisja Świadczeń Socjalnych 
 

§ 6. 

1. Do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie określonego świadczenia 

powołany zostaje przez dyrektora Zespół Opiniująco – Doradczy, zwany dalej Komisją  

złożony z pracowników wybranych przez załogę, z których jest: 

1) dwóch reprezentantów Rady Pedagogicznej (w tym przedstawiciel związków 

zawodowych), 

2) jeden reprezentant pracowników niepedagogicznych placówki 

2. Ze składu Komisji wybiera się przewodniczącego i sekretarza Komisji, wybór ten podlega 

zatwierdzeniu przez dyrektora. 

3. Ustalenia Komisji są wiążące w obecności co najmniej dwóch członków jej składu. 

4. Do zakresu działań Komisji należy: 

1) ocena formalna oraz opiniowanie wniosków o przyznanie świadczeń i pożyczek 

na cele mieszkaniowe, 

2) analiza sytuacji bytowej osób ubiegających się o przyznanie świadczeń z 

funduszu, 

3) przedstawienie pracodawcy do zatwierdzenia propozycji przyznania bądź 

odmowy udzielenia świadczeń socjalnych, w tym pożyczek na cele 

mieszkaniowe, 

4) inicjowanie działalności kulturalno-oświatowej i  sportowo rekreacyjnej.  

5. Członkowie Komisji mogą zrezygnować z pracy lub zostać odwołani przez dyrektora. 

 

§ 7. 

1. Jeżeli w ciągu roku wystąpią okoliczności uzasadniające dokonanie zmian w rocznym 

planie podziału środków z Funduszu, Komisja opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia 

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie stosowną informację 

wraz z propozycjami zmian. 

 

ROZDZIAŁ III 
Przeznaczenie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

 

§ 8. 

1. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu określa 

załącznik nr 3 do Regulaminu.  

2. Środki funduszu  przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej w tym: 

1) Świadczenie urlopowe dla nauczycieli – wg naliczenia, art. 53 Karty 

Nauczyciela 

2) Udzielanie pomocy finansowej - zapomogi losowe i zdrowotne –5% 

3) Wypoczynek krajowy i zagraniczny – 20 % 
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4) Organizację wycieczek krajowych i zagranicznych – 30 % 

5) Działalność kulturalno – oświatową i rekreacyjno– sportową – 15 % 

6) Pomoc materialną – rzeczową lub finansową – 30 % 

7) Pomoc zwrotną na cele mieszkaniowe – w ramach posiadanych środków. 

3. W razie konieczności uzasadnionej wyjątkowymi względami sytuacji materialnej 

pracowników oraz posiadania środków na poszczególnych rodzajach działalności 

socjalnej funduszu  dokonuje się zmian w planie funduszu. 

4. Dopuszczalne jest organizowanie ze środków funduszu imprez masowych 

przeznaczonych dla wszystkich osób uprawnionych. Decyzję o zorganizowaniu takiej 

imprezy podejmuje dyrektor w uzgodnieniu z Komisją. 

5. Działalność kulturalno-oświatowa finansowana ze środków funduszu obejmuje: 

1) finansowanie imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie 

imprez artystycznych, kulturalnych lub rozrywkowych, 

2) dofinansowanie do zakupu biletów wstępu do kina, teatru, opery, muzeum, 

galerii, filharmonii, na koncerty i inne wydarzenia kulturalno-artystyczne.  

6. Działalność sportowo-rekreacyjna finansowana ze środków funduszu obejmuje: 

1) finansowanie imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie 

wycieczek, kuligów, grzybobrania i innych form sportowo-rekreacyjnych, 

2) dofinansowanie do zakupu karnetów na basen, siłownię, fitness i inne zajęcia 

sportowo-rekreacyjne, w tym także do biletów wstępu na obiekty sportowo-

rekreacyjne. 

7. Finansowanie imprez masowych odbywa się  ze środków funduszu do 100% wysokości. 

Osoby uprawnione biorące udział w imprezie, otrzymują dofinansowanie w jednakowej 

wysokości. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim, a uprawnionych emerytów i rencistów informuje się telefonicznie lub 

listownie. Powiadomienie i ogłoszenie o terminie imprezy następuje z co najmniej 14- 

dniowym wyprzedzeniem.  

 

ROZDZIAŁ IV 
Osoby uprawnione do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych 

 

§ 9. 

1. Do korzystania z funduszu uprawnieni są: 

a) Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę niezależnie od rodzaju 

umowy oraz wymiaru czasu pracy oraz członkowie ich rodzin, z wyłączeniem 

osób przebywających na urlopach bezpłatnych. 

b) Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych oraz urlopach dla 

poratowania zdrowia. 

c) Emeryci i renciści, którzy rozwiązali pracę z zakładem w związku z przejściem na 

emeryturę lub rentę  - byli pracownicy szkoły. 

2. Członkami rodziny są: 

a) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu pracownika dzieci w wieku 0 -18 lat 

(dzieci własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie) jeżeli pobierają naukę 

to do końca jej ukończenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, bez 

względu na rodzaj pobieranej nauki (pod warunkiem, że nie uzyskują dochodów 

własnych)  

b) współmałżonkowie oraz  osoby zamieszkujące i wspólnie prowadzące 

gospodarstwo domowe, 

c) inne pozostające na wyłącznym utrzymaniu dorosłe osoby niepełnosprawne lub 

przewlekle albo ciężko chore. 
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d) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli uzyskali rentę po zmarłym. 

 

ROZDZIAŁ V 
Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych 

 
§ 10. 

1. Świadczenia przyznawane są w formie finansowej lub rzeczowej. 

2. Każdy rodzaj świadczenia z Funduszu musi być poprzedzony wnioskiem osoby 

uprawnionej  

zgodnie z  załącznikami. 

3. Złożenie wniosku po terminie zgodnie z § 11 ( a, b, c, d)  jest podstawą jego 

odrzucenia. 

4. Kwalifikacji wniosków dokonuje powołana Komisja. 

5. O przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń decyduje Dyrektor. 

6. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu, nie mają charakteru roszczeniowego, co 

oznacza,  

że osoby uprawnione, które nie uzyskały tego świadczenia wówczas, gdy się o nie 

ubiegały  

lub nie wystąpiły z wnioskiem w wymaganym terminie, nie mogą domagać się 

jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu. 

7. Osoba deklarująca udział w formach organizowanych przez szkołę, która jednak w nich 

nie uczestniczyła, będzie zobligowana do zwrotu kosztów poniesionych przez 

pracodawcę. Powyższa zasada nie obowiązuje w przypadku wypadków losowych. 

8. Świadczenia z funduszu mają charakter uznaniowy, co oznacza, że w przypadku odmowy 

przyznania świadczenia lub przyznania świadczenia w niższej wysokości,  

od maksymalnych określonych w załączniku nr 3, osoba uprawniona nie może dochodzić  

z tego tytułu żadnych roszczeń.  

9. Odmowa przyznania świadczenia lub przyznanie go w niższej wysokości, nie wymaga  

od dyrektora dodatkowego pisemnego uzasadnienia, gdyż wystarczy zapoznać 

wnioskodawcę z decyzją dyrektora, zawartą na drugiej stronie wniosku.  

10. Uprawniony, któremu nie przyznano usługi lub świadczenia z Funduszu, , jeżeli zostały 

naruszone postanowienia regulaminu, może wystąpić do dyrektora szkoły z 

umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie świadczenia.  

11. Niekorzystanie z funduszu nie uprawnia do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu 

pieniężnego z tego tytułu. 

 

§ 11 

Ustala się następujące terminy składania wniosków: 

a) do 10 marca  

b) do 10 czerwca  

c) do 10 września  

d) do 23 listopada  

e) do 5 grudnia  
f) do 3 miesięcy od zdarzenia losowego  

g) do 2 tygodni od ogłoszenia – w przypadku pozostałej ustawowej działalności socjalnej. 
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ROZDZIAŁ VI 
Pomoc na cele mieszkaniowe 

 
§ 12. 

1. Pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe może być udzielona na: 

a) budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym, 

b) zakup budynku mieszkalnego względnie mieszkania, 

c) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, 

d) przebudowę strychu, suszarni bądź pomieszczenia niemieszkalnego na cele 

mieszkalne, 

e) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej, 

f) remonty i modernizacja domów mieszkalnych, 

g) remonty i modernizację mieszkań, 

h) pokrycie kosztów wykupu lokali na własność, 

i) uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu. 

2. Warunkiem przyznania pożyczki zwrotnej jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej 

pożyczki. 

 

§ 13. 

1. Ze środków przeznaczonych na pomoc mieszkaniową mogą korzystać: 

a) pracownicy zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½ etatu, o ile szkoła jest ich 

macierzystym zakładem pracy, po przepracowaniu co najmniej 2 lat; 

b) pracownicy przebywający na urlopach zdrowotnych, wychowawczych; 

c) emeryci i renciści. 

 

§ 14. 

1. Pracownik ubiegający się o pożyczkę na cele mieszkaniowe składa odpowiedni wniosek 

w sekretariacie szkoły wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4, 4a i 4b do Regulaminu. 

2. Wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe rozpatrywane są 4 razy w ciągu 

roku zgodnie z § 11 ( a, b, c, e) 

a) do 15 marca, 

b) do 15 czerwca, 

c) do 15 września, 

d) do 10 grudnia.  

 

§ 15. 

1. Pożyczkobiorca nie może być więcej niż 4 razy poręczycielem w tym samym okresie, w 

którym spłaca zaciągniętą pożyczkę z Funduszu. 

2. Poręczycielem może być osoba wymieniona w § 13 pkt.1 i 2 

 

  § 16. 

1. Okres spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe wynosi maksymalnie do 3 lat, z możliwością 

ustalenia krótszego okresu spłaty, określonego w indywidualnie zawieranych umowach 

wg Załącznika nr 5 

2. Wysokość udzielanych pożyczek na cel wymieniony w § 12 ust.1, od dnia zatwierdzenia 

Regulaminu, wynosi: 

a) 17.000 zł  w przypadku pracownika, 

b) 7.500 zł emeryci i renciści. 



Regulamin Funduszu  Świadczeń Socjalnych                                                                 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie 

       

Strona 8/22 

 

3. Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości:  

a) 2% w stosunku rocznym 

4. Ustalone w umowie wysokości rat pożyczki będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia 

za pracę pożyczkobiorcy lub wpłacane indywidualnie na konto bankowe łącznie z 

otrzymanymi nagrodami, zasiłkami chorobowymi, świadczeniami rehabilitacyjnymi. 

5. Spłata pożyczki wraz z oprocentowaniem rozpoczyna się od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym przyznano pożyczkę.  

6. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki mieszkaniowej. 

   

§ 17. 

1. Nie spłacona pożyczka udzielona ze środków funduszu staje się natychmiast wymagalna 

w razie: 

a) wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie porzucenia przez pracownika, 

b) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez zakład pracy z winy 

pracownika, 

c) rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem, 

d) wykorzystania pożyczki niezgodnie z jej przeznaczeniem. 

2. W szczególnych przypadkach  pożyczkobiorca może uzyskać od Komisji zgodę na dalsze 

spłacanie pożyczki w ustalonej przez nią formie. Warunki takiej spłaty muszą być 

wyrażone na piśmie. 

 

§ 18. 

1. W przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek spłaty przechodzi 

na poręczycieli. 

2. W razie śmierci pożyczkobiorcy, na wniosek spadkobierców, dopuszcza się w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach zawieszenie lub całkowite umorzenie pożyczki. Decyzję w 

tej sprawie podejmuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Komisji. O podjętej decyzji 

informuje się spadkobiercę w formie pisemnej. 

 

ROZDZIAŁ VII 
Postanowienia końcowe 

 

§ 19. 

1. Postanowienia Regulaminu podlegają udostępnieniu w sekretariacie Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Strącznie, każdej uprawnionej osobie na jej żądanie. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 

 

§ 20. 

1. Regulamin Funduszu, jego wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia z zakładowymi 

organizacjami związkowymi działającymi w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Strącznie. 

 

§ 21. 

1. Traci moc regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 52/2015/2016 z dnia 30.08.2016 

roku. 

2. Regulamin wchodzi w życie 01.03.2018 roku. 

 

 

Uzgodniono z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego……………………………………… 
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Załącznik nr 1 

 

PLAN 

Dochodów i wydatków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 

na rok ……………….. 

 

 DOCHODY 

L.p. Tytuł wpłaty Kwota  w zł 

1. Pozostałość niewykorzystanych środków na dzień 31 grudnia  

……… 

 

2. Wpływy z tytułu spłacanych pożyczek mieszkaniowych udzielonych 

przez 01 stycznia …………. 

 

3. Odpis na świadczenia urlopowe dla nauczycieli na rok 

……………… 

 

4. Odpis obowiązkowy wg stawki 37,5 %   

5. Odpis na emerytów i rencistów objętych opieka socjalną  

6. Odsetki bankowe od środków funduszu zgromadzonych na 

wyodrębnionym rachunku bankowym 

 

Ogółem dochody  
 

 

WYDATKI 

L.p. Tytuł wpłaty Kwota  w zł 

1. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli 22 000 

2. Pomoc finansowa, zapomogi losowe i zdrowotne 2 000 

3. Wypoczynek krajowy i zagraniczny 8400 

4. Organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych 6200 

5. Działalność kulturalno – oświatowa i rekreacyjno – sportowa 12 500 

6. Pomoc materialna – rzeczowa lub finansowa 12 550 

7. Pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe  

 

Ogółem wydatki 

 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 w trakcie roku mogą nastąpić przesunięcia wydatków w  poszczególnych 

pozycjach planu.  
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Załącznik nr 2 
 
……………………………………………………….. 

imię i nazwisko 

 
………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

 

Oświadczenie 
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku 

kalendarzowym………… z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione 

zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS/ jestem osobą samotną 
* 

1.………………………………………………………………………………………………… 
( imię i nazwisko- stopień pokrewieństwa- miejsce pracy lub nazwa szkoły- data urodzenia- inne informacje,  

np. orzeczenie o niepełnosprawności) 

 

2………………………………………………………………………………………………… 

 

3………………………………………………………………………………………………… 

 

4………………………………………………………………………………………………… 

 

5………………………………………………………………………………………………… 

Średni miesięczny dochód brutto 
** 

 mój i osób wym. w poz. 1-5 mieści się w przedziałach 
* 

a) I grupie do 1900 zł 

b) II grupie od 1901 do 2800 zł 

c) III grupie powyżej 2800 zł 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy(a) 

odpowiedzialności przewidzianej w § 3 pkt.6 Regulaminu. 

 

 

 
………………………………………………………………. 

                                                                                                             (data i podpis składającego informację) 

 
 

 

Objaśnienia do informacji: 
*) niepotrzebne skreślić 

**) oznacza łączny dochód roczny ( za rok poprzedzający, w którym składana jest informacja) pomniejszony o koszt uzyskania przychodu, 

każdego członka rodziny prowadzącego wspólnie gospodarstwo domowe i uprawnionego, zgodnie z § 9 Regulaminu, do korzystania z 

pomocy Funduszu i podzielony przez 12 i ilość osób. 

 

 

Uwaga: Podstawę obliczenia świadczenia stanowią wszelkie dochody osób wspólnie 

zamieszkujących i gospodarujących jak: wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę, zlecenia i 

umowy o dzieło, umowy agencyjne, renty, emerytury, dochody z działalności gospodarczej, 

najmu, dzierżawy, dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego ( gdzie przyjmuje się, że 1ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wys. 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w 

drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS, na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym. 
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Załącznik nr 3 

 

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu świadczeń socjalnych 

 
Rodzaj 

świadczenia 
Uprawnieni Wysokość dopłaty Kryteria Warunki uzyskania świadczenia 

Częstotliwość 

przyznawania (max) 

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 
 Nauczyciele poza 

urlopem 

bezpłatnym 

Według wymiaru 

zatrudnienia 

Bez względu  

na dochód 

Karta Nauczyciela art.53 1 raz w roku do 31 

sierpnia 

Udzielanie pomocy finansowej - zapomogi losowe i zdrowotne – załącznik nr 7 
Zapomogi  

na koszty 

przewlekłego 

leczenia  

Wszyscy 

uprawnieni 

Uznaniowo, jednak nie 

więcej niż 500 zł. 

 

Bez względu  

na dochód 

Wniosek wraz  

z zaświadczeniem lekarza o ciężkiej i przewlekłej 

chorobie, dokument o leczeniu szpitalnym, 

orzeczenie o niepełnosprawności 

1 raz w roku 

(w sytuacjach  

wyjątkowych 2 razy  

w roku) 

Pomoc z 

przyczyn 

losowych 

Pracownicy  

i emeryci 

Uznaniowo, jednak nie 

więcej niż 500 zł. 

 

Bez względu  

na dochód 

Wniosek z opisaną sytuacją lub zdarzeniem   

z załączoną kopią dokumentu (oryginał do wglądu)  

o zdarzeniu losowym w szczególności  

o stracie majątkowej (kradzież, spalenie), klęsce 

żywiołowej, śmierci najbliższego członka rodziny. 

1 raz w roku. 

Najpóźniej 3 m-ce od 

zdarzenia. 

Pomoc  

z przyczyn 

trudnej 

sytuacji 

losowej 

Pracownicy  

i emeryci 

Uznaniowo, jednak nie 

więcej niż 500 zł. 

 

Bez względu  

na dochód 

Wniosek, opis sytuacji rodzinnej, życiowej, 

materialnej. 

 

1 razy do roku 

Wypoczynek krajowy i zagraniczny- załącznik nr 8 
Wypoczynek 

zorganizowa

ny  
( sanatorium, 

wczasy) 

Wszyscy 

uprawnieni 

Do 50% kosztów. 

Max. do 400 zł/os 

Kryterium 

socjalne 

(grupy)** 

 

Wniosek złożony do  

10 września. Dokument potwierdzający poniesione 

koszty 

1 raz w roku 

Wypoczynek 

we własnym 

zakresie 

Wszyscy 

uprawnieni 
22 zł Grupa I Wniosek i karta urlopowa – pracownicy. 

Oświadczenie - emeryci. 

1 raz w roku 

21 zł Grupa II 

20 zł Grupa III 
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Wypoczynek 

dzieci  

i młodzieży 

Dzieci ( od 7 do 18 

lat) uprawnionych  

do 50% kosztów. 

Max. do 400 zł  

Kryterium 

socjalne** 

Wniosek. Rachunek imienny wystawiony na rodzica 

z zapisem danych osobowych dziecka. 

1 raz w roku 

Organizacja wycieczek  krajowych i zagranicznych – załącznik nr 6 
Wycieczki 

organizowan

e przez 

szkołę 

Wszyscy 

uprawnieni 

do 95% kosztów Kryterium 

socjalne** 

Wniosek grupy pracowników 1 raz w roku 

Działalność kulturalno – oświatowa i rekreacyjno – sportowa- załącznik nr 6 i 6a 
Imprezy 

masowe 

Wszyscy 

uprawnieni 

do 100% Zasada 

powszechności

( 6a) 

Wpis na listę uczestników Według potrzeb 

Zakup 

biletów 

wstępu  

i karnetów. 

Wszyscy 

uprawnieni 

 do  100% Kryterium 

socjalne** 

Wniosek grupy pracowników 

Pomoc materialna – rzeczowa lub finansowa- załącznik nr 9 
Zakup bonów, 

talonów i 

innych znaków 

uprawniających 

do ich wymiany 

na towary lub 

usługi, wypłata 

ekwiwalentu 

pieniężnego na 

samodzielne 

zakupy,  

Wszyscy 

uprawnieni 

Kwota bazowa– wg 

możliwości Funduszu. 

Kryterium 

socjalne** 

Wniosek z opisem sytuacji socjalnej. 2 razy w roku  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paczki da 

dzieci. 

 

Dzieci ( od 0 do 

16 lat) 

uprawnionych  

I gr- 50 zł. 

II gr- 45 zł. 

III gr- 40 zł. 

Kryterium 

socjalne** 

Wniosek 1 raz w roku 

 
**Kryterium socjalne          
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                                   załącznik nr 4 

 

W  N  I  O  S  E  K 

o przyznanie pomocy zwrotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
…………………………………………. 
                 (imię i nazwisko) 

  

………………………………………….. 
               (adres zamieszkania)  

 

………………………………………….. 
    (stanowisko pracy, emeryt, rencista) 

 

 

Pożyczka na cele mieszkaniowe 

Proszę o przyznanie mi zwrotnej pożyczki w wysokości .......................................................... 

(słownie:...................................................................................................................................zł) 

z przeznaczeniem na .................................................................................................................... 

1. Proszę o przekazanie pożyczki na konto osobiste  

Nr konta ........................................................................................................................... 

Nazwa Banku ................................................  w ......................................... 

2. W przypadku otrzymania pożyczki: 

 wyrażam zgodę na potrącanie należnych rat z wynagrodzenia za pracę, nagród, 

premii, zasiłku chorobowego lub innych przyznanych świadczeń 

 zobowiązuje się do wpłacania raty pożyczki na rachunek bankowy wskazany  

w umowie 

 

 Data: ...........................................         .......................................................... 
                     (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Wymagane załączniki: 

1.  Załącznik nr 4a-  dwóch poręczycieli  

2. Załącznik nr 4b – oświadczenie współmałżonka 

_____________________________________________________________________________ 

Opinia Komisji o przyznaniu świadczenia: 

Opiniuje się pozytywnie / negatywnie* przyznanie świadczenia w kwocie 

………………………… 

 

                      

...................................................................                       
             (data i podpis przewodniczącego) 

 

Decyzja o przyznaniu pożyczki: 

 

Przyznano pożyczkę zwrotną   w kwocie ……………………………………… 

(słownie zł: ……………………………………………………………….…………………) 

   

 

 

    ……..........................................................                                                                     
                      (data i podpis dyrektora)  
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Załącznik 4a 
 …………………………………………. 
                 (imię i nazwisko) 

  

………………………………………….. 
               (adres zamieszkania)  

 

………………………………………….. 
    (nazwa i numer dowodu tożsamości) 

 

 

 OŚWIADCZENIE 
o poręczeniu pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Ja, niżej podpisany zobowiązuję się względem 

 

………………………………………………………………………………………… 

 
jako wierzyciela, dokonać, jako solidarny współdłużnik, spłaty pożyczki z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, udzielonej pożyczkobiorcy  

 

………………………………………………………………………………………… 
 

na podstawie  wniosku z dnia ……………… na …………………………………………….. 
                                                                                                               (cel pożyczki) 

w wysokości: ……………………zł 
(słownie:…………………………………………………….), stanowiącej należność główną 

plus odsetki, jeżeli pożyczkobiorca nie ureguluje postawionej mu przez wierzyciela 

pozostającej do zwrotu kwoty pożyczki.  

W razie niespłacania przez okres dłuższy niż trzy miesiące raty pożyczki zaciągniętej 

przez pożyczkobiorcę ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę na pokrycie należnej kwoty wraz 

z odsetkami  

z wynagrodzenia przysługującego mi z tytułu stosunku pracy łączącego mnie ze Szkołą 

Podstawową im. Jana Pawła II w Strącznie. Równocześnie oświadczam, iż znana jest mi treść 

Regulaminu ZFŚS dotycząca przyznawania pożyczek mieszkaniowych.   

                               

 

…………………………                                                   …………………………….   
                                                                                                    (czytelny podpis poręczyciela) 

 

Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez 

nich podpisów. 

 

 

 

 ......................................................................... 
                                                   (data, pieczęć i podpis dyrektora) 

 

 

 

  

(pełna nazwa szkoły) 

(imię i nazwisko pożyczkobiorcy) 

(miejscowość, data) 
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 Załącznik nr 4b 
   ………………………………………….                                                                                              
                (imię i nazwisko) 

  

………………………………………….. 
               (adres zamieszkania)  

 

………………………………………….. 
    (nazwa i numer dowodu tożsamości) 

 

 

  

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA 
o poręczeniu pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

 

 

 Niniejszym wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez współmałżonka/współmałżonkę 

……………………………………………………… zobowiązania, względem Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, z tytułu zwrotnej pożyczki  przyznanej na cele mieszkaniowe  

w kwocie………………   (słownie………………………………………………………………).  

Jednocześnie zostałam/-em pouczona/-y o treści art. 787 KPC, tj. o możliwości dochodzenia 

należności wynikającej z niniejszego zobowiązania przez  Szkołę Podstawową im. Jana Pawła 

II w Strącznie z majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską. 

 

 

 

………………..………..............................................                                                    
(miejscowość, data i podpis współmałżonka pożyczkobiorcy)      
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Załącznik nr 5 

 

 

U M O W A 

o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe 

 

Zawarta w dniu ..........................., pomiędzy Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Strącznie 
        

zwanym dalej „Pracodawcą”, w imieniu którego działa  

 

………………………………………………... 
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe pracodawcy) 

 

a Panem/Panią  ......................................................................... zamieszkałym/łą 
                                                        (imię i nazwisko pożyczkobiorcy) 

......................................................................................................................................................   
(adres z kodem pocztowym) 

 

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”, legitymujący się dowodem osobistym numer ……………… 

wydanym przez …………………………………………………… w ………………………… 

 

§ 1 

 

Na podstawie decyzji z dnia ............................................ Pracodawca przyznaje 

Pożyczkobiorcy pożyczkę ze środków ZFŚS na następujący cel mieszkaniowy 

......................................................      w wysokości ......................... zł, słownie zł 

.................................................................................... oprocentowanej  w wysokości 

................% w stosunku rocznym. 

 

§ 2 

Wypłacana pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie ................................... zł. 

podlega spłacie w całości, w ........... ratach miesięcznych. Okres spłaty pożyczki wynosi 

.............. miesięcy, poczynając od dnia .............................. Pierwsza rata wynosi 

............................zł, a pozostałe .............. raty po....................zł każda. 

 

§ 3 

1. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki wraz  

z odsetkami zgodnie z  § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za 

pracę  

poczynając od dnia ................................ . 

2.  Pożyczkobiorca, który zgodnie z art.87 ¹§ 1 i art. 91 Kodeksu Pracy nie osiąga minimalnego 

wynagrodzenia, zobowiązany jest wpłacać do kasy lub na konto Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Strącznie  o numerze 27 1240 3712 1111 0010 2223 5687 do 10 dnia 

każdego miesiąca, raty z tytułu spłaty pożyczki w ustalonej wysokości. 

§ 4 

Nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 

a) porzucenia pracy przez pożyczkobiorcę, 

b) rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy, 

c) wypowiedzenia umowy przez pożyczkobiorcę, 

d) wykorzystania pożyczki na inny cel, niż określony w umowie. 
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§ 5 

1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn o 

których mowa w § 4 niniejszej umowy,  Pracodawca zastrzega sobie prawo ustalenia 

nowego trybu  

i sposobu spłaty, z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. 

2. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków rozwiązania stosunku pracy na mocy 

porozumienia stron oraz w związku z  przejściem na emeryturę lub  rentę. 

 

§ 6 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

cywilnego. 

 

§ 8 
1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu Zakładowego 

ZFŚS  

i niniejszej umowy, którą podpisuje. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdego ze stron umowy. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. ……………………………………. 
                   (podpis dyrektora)        (podpis pożyczkobiorcy) 
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Załącznik nr 6                              
 

  Strączno, ………………………… 
                                                                                                                                                                                    (data) 

 

WNIOSEK  GRUPOWY  PRACOWNIKÓW 

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZFŚS 
 

Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie wnioskują o 

dofinansowanie    

………………………………………………………………………………………………… 
L.p. Nazwisko i imię Podpis 

   

   

   

   

   
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Opinia Komisji o przyznaniu świadczenia: 

 

Opinia Komisji o przyznaniu świadczenia: Decyzja 

dyrektora 
L.p. Nazwisko i imię Kwota dofinansowania Przyznanie  

lub odmowa 

dofinansowania 

    

    

    

    

    
 

 

Strączno, ………………………… 
                              (data) 

 

 

………………………………………..                                                         ………………………………………    

(podpis przewodniczącego)                                                                                                   (podpis dyrektora) 
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Załącznik nr 6  a                            
 

  Strączno, ………………………… 
                                                                                                                                                                                    (data) 

 

 

 

WNIOSEK  GRUPOWY  PRACOWNIKÓW 

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZFŚS 
 

Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie wnioskują o 

dofinansowanie    

………………………………………………………………………………………………… 
L.p. Nazwisko i imię Podpis 

   

   

   

   

   
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opinia Komisji o przyznaniu świadczenia: 

 Komisja zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinansowania do świadczenia na zasadzie 

powszechności w kwocie………. ……………………dla każdego deklarującego udział. 

 
 

 

 

 

 

 

Strączno, ………………………… 
                         (data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..                                                         ………………………………………    

(podpis przewodniczącego)                                                                                                   (podpis dyrektora) 
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Załącznik nr 7 

 

 
...................................................................................                                ......................................................................... 
(imię i nazwisko  wnioskodawcy)                                                                                     (miejscowość i data) 
 

 ........................................................................................ 

 (adres zamieszkania) 
 

………………………………………… ………………        

 (telefon kontaktowy) 
 

……………………………………………………….…. 

(numer konta bankowego)                  

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
 

 

WNIOSKUJĘ O PRZYZNANIE:  

Pomocy finansowej w formie:   

 

Zapomogi losowej lub zapomogi zdrowotnej (niepotrzebne skreślić) z powodu: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 Do wniosku o zapomogę zdrowotną należy  dołączyć kopię dokumentacji (oryginał do wglądu) potwierdzającą chorobę, 

leczenie szpitalne. 

 Do wniosku o zapomogę losową należy dołączyć kopię dokumentacji o wypadku losowym (oryginał do wglądu), stracie 

majątkowej (kradzieży, spaleniu mieszkania) itp.  

 

Wniosek niekompletny  nie  będzie  rozpatrzony. 

 

 

                                                                …………………………………….…….. 

                                                                                  (data i czytelny podpis wnioskodawcy)               

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opinia Komisji o przyznaniu świadczenia: 
Opiniuje się pozytywnie / negatywnie* (niepotrzebne skreślić) 

 

 

……………………………………….. 

(data i podpis przewodniczącego) 

                  

 

 

Przyznano dofinansowanie  w kwocie ……………………………………… 

(słownie zł: ……………………………………………………………….…………………………) 

 

...............................................................                              

(data i podpis dyrektora szkoły) 
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Załącznik nr 8 

 

 
.......................................................................................                         ............................................................................... 
(imię i nazwisko  wnioskodawcy)                                                                               (miejscowość i data) 
 

 ........................................................................................ 

 (adres zamieszkania) 
 

………………………………………… ………………        

 (telefon kontaktowy) 
 

……………………………………………………….…. 

(numer konta bankowego)                  

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 
WNIOSKUJĘ O PRZYZNANIE:  
                                                                                                       

Dofinansowania do wypoczynku krajowego lub zagranicznego w formie*: 

 

1.   Indywidualnego wypoczynku organizowanego we własnym zakresie. 

2.   Pobytu na wczasach  leczniczych (dołączyć rachunek) 

3.   Wypoczynku dziecka (kolonie, obóz, zielona szkoła, wycieczka, wczasy)  - dołączyć rachunek 

Dla mnie i  niżej wymienionych osób: (imię i nazwisko) 

1. ................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................. 

4. …………………………………………………………………………….... 

* proszę właściwe podkreślić 

Wniosek niekompletny  nie  będzie  rozpatrzony. 

 

                                                              

   …………………………………….…….. 

                                                                                  (data i czytelny podpis wnioskodawcy)               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opinia Komisji o przyznaniu świadczenia: 
Opiniuje się pozytywnie / negatywnie* (niepotrzebne skreślić) 

 

……………………………………….. 

(data i podpis przewodniczącego)        

 

         

 

Przyznano dofinansowanie  w kwocie ……………………………………… 

(słownie zł: ……………………………………………………………….…………………………) 

 

 

 

...............................................................                              

(data i podpis dyrektora szkoły) 
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Załącznik nr 9 

 

 
 

......................................................................................                           ......................................................................... 
(imię i nazwisko  wnioskodawcy)                                                                         (miejscowość i data) 

 

 ........................................................................................ 
 (adres zamieszkania) 

 

………………………………………… ………………        
 (telefon kontaktowy) 

 

……………………………………………………….…. 
(numer konta bankowego)                  

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
 

WNIOSKUJĘ O PRZYZNANIE:  
                                                                                                       

Pomocy materialnej w formie: 

 

1. Pomocy rzeczowej lub finansowej (niepotrzebne skreślić) z powodu: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                …………………………………….…….. 

                                                                                  (data i czytelny podpis wnioskodawcy)               

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opinia Komisji o przyznaniu świadczenia: 

 

Opiniuje się pozytywnie / negatywnie* (niepotrzebne skreślić) 

 

 

……………………………………….. 

(data i podpis przewodniczącego) 

                  

 

Przyznano dofinansowanie  w kwocie ……………………………………… 

(słownie zł: ……………………………………………………………….…………………………) 

 

 

 

...............................................................                              

(data i podpis dyrektora szkoły) 

 

 


