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Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa  

w Suchej Beskidzkiej 
 
 
 
 
 
                                                                      Podstawa prawna:  
 

1. Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  
( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2191) 

 
2. Ustawa z dnia 26.01.1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) 

 
3. Ustawa z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) 

 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09.03.2009 r. w sprawie sposobu 

ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych (Dz. U.  z 2009 r., nr 43,  poz. 349 ze zm.). 

5. Porozumienie z dnia 15.11.2012 zawarte pomiędzy ministrem Edukacji Narodowej i Sportu 

Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie zasad współdziałania 

(Dz. U. MENiS z 2003 r. Nr1, poz. 6). 
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§ 1 

 

Postanowienia ogólne 
 

 

1. W szkole tworzy się jeden wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, 

pracowników administracji i obsługi szkoły oraz emerytów i rencistów. 
 
2. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

 

3. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny. 

 

4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z 

Funduszu oraz zasad przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje 

działalności socjalnej zakładu pracy. 
 

5. Zasady podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności oraz podstawę 

gospodarowania tymi środkami stanowi roczny plan finansowy w uzgodnieniu ze 

związkami zawodowymi. 
 
6. Środkami funduszu administruje pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

działającymi w zespole. 
 
 

1) Obsługą finansową Funduszu zajmuje się dział księgowo – płacowy szkoły.  
2) Pracodawca może powołać tzw. Komisję Socjalną (wybieraną na zebraniu Rady 

pedagogicznej), w skład której wchodzą: 
 
a) przedstawiciele nauczycieli, przedstawiciel wychowawców, przedstawiciel emerytów 

i  rencistów, przedstawiciel pracowników administracji i obsługi. 

b) Rola komisji socjalnej sprowadza się do zebrania wniosków o przyznanie 

świadczenia oraz innych wymaganych dokumentów. Zajmuje się również wstępną 

kwalifikacją wniosków, przedstawia pracodawcy i związkom (jako przydzielającym 

świadczenia) rekomendacje w zakresie przyznania bądź nieprzyznania świadczenia. 

3) Kadencja każdego z członków Komisji trwa do czasu odwołania go przez Dyrektora 

Szkoły lub rezygnację z pracy w komisji.  
4) Komisja pełni rolę ciała opiniodawczego i służy wsparciem w administrowaniu 

Funduszem. 

5) Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół powinien zawierać datę 

posiedzenia, skład komisji na danym posiedzeniu, wyszczególnienie rozpatrzonych 

wniosków, podpisy członków komisji. 
 
 

 

§ 2  
Zasady tworzenia ZFŚS 

 

W Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej tworzy się Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz dla emerytów i 

rencistów byłych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi - Zespołu Szkół im. W. 

Witosa, zwany dalej funduszem, którego źródłami są: 
 



3 
 

1. Zakładowy fundusz socjalny tworzy się na zasadach określonych w ustawie o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz Karcie Nauczyciela tj  

a) dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 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, o której mowa w art.30 ust. 3, obowiązującej w 

dniu 1 stycznia danego roku,  
b) dla nauczycieli będących emerytami i rencistami lub nauczycieli pobierającymi 

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne , dokonuje się odpisu w wysokości 5% 
 

pobieranych przez nich emerytur i rent oraz nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych, 
 

c) dla pracowników administracji i obsługi w wys. odpisu podstawowego - na jednego 

zatrudnionego - 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 

narodowej w roku poprzednim, lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli 

przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowi wyższą kwotę, 

d) dla pracowników administracji i obsługi, będących emerytami i rencistami, którzy  
pozostają pod opieką socjalną - pracodawca nalicza fundusz na jedną osobę w 

wysokości 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 
 

narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli 

przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło większą kwotę. 
 
2. Zwiększenia, których źródłami są: 
 

a) niewykorzystane środki Funduszu z roku poprzedniego,  
b) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,  
c) odsetki od środków Funduszu, 

d) wpływy z darowizn. 

3.       Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy, 

określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje formy działalności 

socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych. 
 
 

§ 3 

 

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 

 

I.  Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: 

1) pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy 

na podstawie umowy o pracę, mianowania od momentu zatrudnienia, w tym osoby 

przebywające na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie wychowawczym oraz 

nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny; 

2) emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu pracy, którzy rozwiązali umowę o pracę z 

zakładem pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz pobierający 

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 

3) członkowie rodzin osób wymienionych w punkcie 1 i 2 II bez członków rodziny (dotyczy 

wycieczki rekreacyjnej).  
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Za członków rodzin, o których mowa w ust.1 pkt 3 uważa się: 

 
1) dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej, dzieci współmałżonka, rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby 

uprawnionej, do ukończenia 18 lat, a jeżeli pobierają naukę w formach szkolnych – do 

ukończenia 25 roku życia (udokumentowane stosownym zaświadczeniem), oraz bez 

względu na wiek dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, małżonek,  
2) małżonek po zmarłym pracowniku uprawniony do renty rodzinnej (do momentu 

ewentualnej zmiany stanu), 

3) dzieci po zmarłym pracowniku (do ukończenia 18 lat, a uczące się do ukończenia lat 25 

lat) oraz bez względu na wiek dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności; 

II. Pracownicy zatrudnieni w więcej niż jednym zakładzie pracy mają prawo korzystać ze 

świadczeń Funduszu we wszystkich zakładach pracy na zasadach określonych w 

regulaminach gospodarowania tych zakładów.  
III. W przypadku zatrudnienia w zakładzie pracy członków rodziny/współmałżonka 

pracownika, każda z osób w pełni korzysta z uprawnień zawartych w niniejszym 

Regulaminie.  

 

§ 4 

 

Przeznaczenie Funduszu  
 

Część środków Funduszu pozostała po odliczeniu świadczenia urlopowego nauczycieli 

(art. 53 ust.1 i 1a ustawy Karta Nauczyciela) traktowana jest jako 100% środków do podziału. 

Szczegółowy podział środków dokonywany jest co roku w preliminarzu z przeznaczeniem: 
 
 

I. Na cele funduszu mieszkaniowego. Są to świadczenia zwrotne, oprocentowane stawką 1% w 

stosunku rocznym. 
 

1) Pożyczka na cele mieszkaniowe winna być przeznaczona na remont i modernizację 

lokalu mieszkaniowego ( bez wymaganego aktu własności), w wysokości –do kwoty 

6000 zł, na okres spłaty do 3 lat. 

2) Pożyczka na Remont i modernizację domu (wymagany jest akt własności), w wysokości 

do 9000 zł, na okres spłaty do 4 lat. 

3) Budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielorodzinnym, adaptacja strychu 

lub suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkaniowe, zakup mieszkania lub 

domu, pokrycie kosztów wykupu lokali na własność- w wysokości do kwoty 15 000 zł, 

na okres spłaty do 6 lat. 

4) Pożyczka na cele mieszkaniowe, o której mowa w pkt. 3) udzielana jest  tylko jeden raz 

w czasie trwania stosunku pracy, a warunkiem udzielenia jest zezwolenie na budowę 

domu jednorodzinnego, lokalu w domu wielorodzinnym itd. 

5) Warunkiem przyznania świadczenia na cele mieszkaniowe jest całkowita spłata 

poprzednio zaciągniętej pożyczki. 

6) Spłata pożyczki następuje wg zasad określonych w Umowie (zał. nr 6) 
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7) Pożyczka wymaga zabezpieczenia w postaci poręczenia dwóch pracowników 

zatrudnionych w zakładzie pracy, którzy są odpowiedzialni solidarnie za spłatę 

udzielonej pożyczki. 

8) Poręczycielem może zostać tylko pracownik zatrudniony w zakładzie pracy na czas 

nieokreślony. 

9) W przypadku śmierci pożyczkobiorcy cała niespłacona część pożyczki na cele 

mieszkaniowe ulega umorzeniu. 

10) Pracodawca  w  uzgodnieniu  ze  związkami zawodowymi  może  w  wyjątkowych    

przypadkach, w szczególnych sytuacjach losowych (np. ciężka choroba) również 

umorzyć pożyczkę w całości lub w części, lub zawiesić jej spłatę na dogodny okres dla 

pożyczkobiorcy nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy. 

11) Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku:  

a) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art.52 KP, 

b) wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie pożyczki, 

12) W przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika niespłacona część pożyczki 

podlega natychmiastowej spłacie tylko wtedy ,gdy pracownik się od takiego rozwiązania 

umowy nie odwołał w wyznaczonym terminie, bądź sąd uznał takie rozwiązanie umowy 

za zgodne z prawem. 

13) W pozostałych przypadkach natychmiastowa spłata pożyczki wymaga zgody pracodawcy 

w uzgodnieniu zakładowymi związkami zawodowymi. 

14) Wniosek o uzyskanie pożyczki na remont mieszkania/domu lub pożyczki mieszkaniowej 

należy złożyć z pełną dokumentacją (akt notarialny potwierdzający własność, w 

przypadku wspólnoty majątkowej z mężem/żoną – akt zawarcia małżeństwa, 

wydrukowaną z regulaminu komisji – umowę). 

 
II. Na cele bezzwrotne – do wykorzystania na : 

 

15) dopłata do biletów wstępu do kin, teatrów, opery, koncerty, występy estradowe, imprezy 

sportowe, rekreacyjne itp. – 50% ceny biletu do 100,00 zł brutto w roku kalendarzowym, 

z zastrzeżeniem, że dopłata będzie uzależniona od sytuacji materialnej, życiowej i 

rodzinnej (załącznik nr 7). 

16) dopłata do wycieczek i imprez kulturalno-oświatowych organizowanych przez 

pracodawcę dla pracowników, emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania z 

ZFŚS z zastrzeżeniem, że dopłata będzie uzależniona od sytuacji materialnej, życiowej i 

rodzinnej (załącznik nr 7). 

17) wycieczki dla pracowników oraz emerytów i rencistów organizowane przez pracodawcę 

lub we własnym zakresie - trwające maksymalnie do 3 dni z zastrzeżeniem, że dopłata do 

wycieczek będzie dokonywana zgodnie z tabelą dopłat (załącznik nr 7). 

18) dofinansowanie wczasów profilaktycznych, leczenie sanatoryjne dla pracowników 

i emerytów (załącznik nr 7). 
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19) dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dzieci - kolonie, obozy, zimowiska, 

wczasy w kraju i za granicą dla dzieci pracowników ( do uk.18 roku życia a uczący się do 

25 roku życia – wg ustalonej tabeli dopłat), opłacone indywidualnie przez pracownika po 

przedłożeniu oryginału Faktury lub Rachunku potwierdzającego czas trwania pobytu i 

koszt wypoczynku, z wyszczególnieniem danych dziecka, ( zał. nr 7) 

20) dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (wczasy pod 

gruszą) dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (zgodnie z tabelą dopłat). 

21) zapomogi pieniężne dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i 

materialnej-1 raz w roku kalendarzowym, (załącznik nr 7). 

22) zapomogi pieniężne dla pracowników dotkniętych sytuacjami losowymi, (zał. nr 7). 

23) pomoc rzeczową i finansową dla byłych pracowników znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej i materialnej-1 raz w roku, (załącznik nr 7). 

24) akcja mikołajkowa dla dzieci pracowników do ukończenia gimnazjum. 
 
 

 

§ 5 

 

Ogólne zasady i warunki korzystania z ZFŚS  

 

1. Z odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych, o którym mowa w art.53 ust.1 KN  

wypłacane będzie nauczycielom najpóźniej do końca sierpnia każdego roku świadczenie 

urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o ZFŚS 

ustalonego proporcjonalnie do czasu i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym.

  

Do otrzymania świadczenia urlopowego uprawnieni są nauczyciele czynni, przebywający 

na urlopach wychowawczych oraz płatnych urlopach dla poratowania zdrowia. Okres 

zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym liczy się od 1 września poprzedniego 

roku kalendarzowego do 31 sierpnia bieżącego. Świadczenie urlopowe nie przysługuje 

nauczycielom emerytom i rencistom oraz pracownikom administracji i obsługi. Od 

świadczenia urlopowego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. 

2. Uprawnieni o których mowa w § 4 ust I pkt. 1, 2 mogą w ciągu całego roku 

kalendarzowego otrzymać jeden raz dofinansowanie do wycieczki krajowej lub 

zagranicznej organizowanej we własnym zakresie lub przez pracodawcę o której mowa w 

§ 5 ust. II pkt. 3 po spełnieniu warunków określonych w regulaminie. 

3. Przyznawanie pozostałych świadczeń ma charakter uznaniowy, a więc otrzymanie 

świadczenia powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 

uprawnionej do korzystania z Funduszu. 

4. Uznaniowy charakter świadczeń oznacza, że w przypadku odmowy przyznania 

świadczenia lub przyznanie świadczenia w niższej wysokości od maksymalnych 

określonych w tabelach dopłat, osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tyt. żadnych 

roszczeń (oprócz świadczenia urlopowego nauczycieli o którym mowa w § 6 pkt 1). 

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

dodatkowego pisemnego uzasadnienia. 
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6. Środki, które pozostaną na rachunku ZFŚS po wypłaceniu nauczycielom świadczenia 

urlopowego przeznaczone są na działalność socjalną prowadzoną na zasadach określonych 

w regulaminie. Ze środków tych przeznacza się maksymalnie do 30 % wys. na cele 

mieszkaniowe. 

7. Osoba uprawniona ubiegająca się o przyznanie świadczenia socjalnego jest obowiązana 

złożyć pisemny wniosek (wg wzoru załączonego do regulaminu ) w Sekretariacie Szkoły 

w terminie określonym w dalszych postanowieniach regulaminu. 

8. Podstawę do przyznania świadczeń stanowi średni dochód przypadający na jedną osobę w 

rodzinie, wskazany w oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 

pracownika i członków jego rodziny. Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w 

rodzinie podaje się w/g dochodów brutto z rozliczeń podatkowych PIT za ubiegły rok 

kalendarzowy– (bez ujmowania w nich zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz 

składki ZUS) W oświadczeniu o dochodach należy uwzględnić dochód współmałżonka, 

pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, w sytuacjach budzących 

wątpliwości pracownik zobowiązany zostanie przez Dyrektora Szkoły do przedłożenia 

dokumentów potwierdzających stan faktyczny. W oświadczeniu będzie brane pod uwagę 

kryterium socjalne, które będzie uwzględniało przy analizie sytuację życiową. 

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust.7 składa się jednorazowo do 10 maja każdego roku. 

10. W razie zmiany sytuacji życiowej i materialnej pracownik może złożyć nową informację. 

11. Osoby zatrudnione w trakcie roku (po 10 maja) składają oświadczenie o bieżących 

dochodach.  

12. Brak oświadczenia spowoduje otrzymanie najniższego świadczenia. 

13. Podstawę wyliczenia wysokości dopłaty z Funduszu do różnych form wypoczynku i 

innych świadczeń socjalnych osobom uprawnionym, stanową odpowiednie tabele dopłat z 

zał. nr 7. 

14. Wypoczynek organizowany we własnym zakresie, to nieprzerwany wypoczynek powyżej 

7 dni. 

15. Tabele dopłat (zał. nr 7) ważne są od dnia wprowadzenia niniejszego regulaminu do dnia 

ich ewentualnej zmiany. 

16. Warunkiem otrzymania świadczenia socjalnego dot. Wypoczynku zorganizowanego we 

własnym zakresie „wczasy pod gruszą” jest karta urlopowa, bądź wykorzystany już urlop 

wypoczynkowy w wymiarze 14 dni kalendarzowych. 

17. Podstawą wyliczenia ekwiwalentu za wypoczynek o którym mówi pkt. 16 jest tabela 

dopłat z zał. nr 7. 

18. Dopłata do jednej wybranej spośród wskazanych w Regulaminie form wypoczynku 

przysługuje uprawnionemu jeden raz w roku. 

19. W przypadku zatrudnienia w zakładzie pracy osób wymienionych w § 4 ust.1 pkt 3 

(współmałżonek) przysługuje jedna dopłata do wypoczynku dzieci. 

20. W każdym roku zasady odpłatności mogą być zmienione w zależności od posiadanych 

środków. 

21. Warunkiem otrzymania świadczenia jest przedłożenie oryginału faktury lub rachunku. 
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§ 6 

 

Szczegółowe zasady i warunki formalne przyznawania świadczeń 

socjalnych-bezzwrotnych 

 

1. Świadczenia socjalne przeznaczone na cele poza mieszkalne traktowane są jako bezzwrotne. 
 

2. Wysokość przyznawanych świadczeń indywidualnych uzależniona jest od: 
 

a) wysokość dochodu na członka rodziny, 
 

b) ilości osób będących na utrzymaniu wnioskodawcy, 
 

c) wysokości środków i ich podziału określonych w corocznym preliminarzu. 
 

3. Warunkiem przyznania świadczenia są: 

a) złożenie wniosku o przyznanie świadczenia na druku obowiązującym w szkole  

(zał. nr 3-5), 
 

b) złożenie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika (zał. nr  2) 
 

c) złożenie innych zaświadczeń lub dowodów w zależności od rodzaju świadczenia, 

4. Wysokość dofinansowania do wypoczynku dzieci według ustalonej tabeli dopłat. 

5. Zapomogi (gotówkowe) o których mowa w § 5 ust.2,pkt 7 i 8 przyznaje się osobom 

uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub losowej z uwagi 

na : 

a) śmierć członka najbliższej rodziny (ojciec, matka, współmałżonek, dziecko),  

b) zniszczenie mienia przez żywioł (np. pożar, powódź), 

c) ciężka, przewlekła, długotrwała choroba, nieszczęśliwy wypadek pracownika, 

d) inna sytuacja losowa lub życiowa (np. nieszczęśliwy wypadek, przewlekła, długotrwała 

choroba dziecka, współmałżonka). 

6. Zapomogi przyznaje się na podstawie udokumentowanego wniosku pracownika  

(zał. nr 3). 

7. Wysokość zapomogi w formie pomocy materialno-rzeczowej lub finansowej każdorazowo 

ustala  Dyrektor Szkoły w ramach środków zaplanowanych na ten cel. 

8. Uprawnione osoby mogą starać się o zapomogę jeden raz w roku, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach zapomoga może zostać przyznana ponownie na wniosek: 

dyrektora lub członka rodziny w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 

9. Podanie o zapomogę składa osoba zainteresowana osobiście lub współpracownik lub 

współmałżonek lub członek rodziny. 

10. W przypadku prośby o zapomogę na pokrycie kosztów leczenia uprawniony ma obowiązek 

dołączyć do podania wszelkie zaświadczenia lekarskie, poświadczenia związane z leczeniem 

i inne stanowiące dowód poniesionych kosztów związanych z chorobą. 

11. W przypadku śmierci osoby uprawnionej należy przedstawić: akt zgonu / lub poświadczoną 

za zgodność kserokopię . 

12. Wniosek o pomoc finansową/dofinansowanie/pomoc rzeczową składa osoba zainteresowana 

osobiście. 

13. Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać w sekretariacie szkoły lub biurze 

administracji i księgowości w terminie: 

a) do 15 września każdego roku w przypadku wypoczynku letniego pracowników i dzieci, 

b) zapomogi losowe i inne świadczenia socjalne - w zależności od potrzeb. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie zapisy 

aktów prawnych będących podstawą do opracowania niniejszego dokumentu oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu muszą być uzgodnione ze Związkami 

Zawodowymi.  

3. Postanowienia Regulaminu podaje się do wiadomości osobom uprawnionym, które 

potwierdzają zapoznanie się z nim podpisem. 

4. Traci moc poprzedni Regulamin. 

 

Regulamin uzgodniono z organizacjami związkowymi w dniu ………….. i z tym dniem 

regulamin wchodzi w życie. 

 

 

Sucha Beskidzka, dnia ........................... 

………………………………………. 

 
                                                                                                                   (podpis Dyrektora Szkoły)
 



10 
 

Załącznik Nr 1  do Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS 
 
 
 

 

PRELIMINARZ 
WYDATKOWANIA FUNDUSZU SOCJALNEGO 

W ROKU .............. 
 

Kwota naliczenia ogółem :..................................................................................................  
 

Świadczenia urlopowe nauczycieli :................................................................................  
 

 

Kwota do wykorzystania po odliczeniu świadczenia urlopowego nauczycieli :  

1. Fundusz mieszkaniowy 30% 

2. Dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników i ich dzieci 30% 

3. Pomoc socjalna 40% 

z tego:  

a) dofinansowanie wycieczek i biletów 20% 

b) zapomogi socjalne i losowe, pomoc rzeczowa 80%  
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Załącznik Nr 2  do Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS  

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

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

……………………………………………………… 
 (miejsce pracy, stanowisko, rodzaj umowy, wymiar zatrudnienia) 

……………………………………………………… 

Oświadczenie* 
 

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika oraz 

emerytowanego pracownika ZS im. Wincentego Witosa 

zamierzającego skorzystać w roku…………… ze świadczeń z ZFŚS 

  
Oświadczam, że w skład mojej rodziny oprócz mnie wchodzą osoby, uprawnione do 

korzystania z ZFŚS **) jestem osobą samotną** ) 
 

Lp. Nazwisko i imię 
Stopień Miejsce pracy\ Data urodzenia 

pokrewieństwa Nazwa szkoły dziecka 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
 

Łączny dochód brutto
1
 mojej rodziny za rok …….. / za miesiąc poprzedzający złożenie  

wniosku wynosił :  
…………………………… zł.  

 

co w przeliczeniu na jedną osobę stanowi kwotę : 

 

…………………………… zł. 

 

Świadomy odpowiedzialności , oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą 

 

 

 

.............................................................  
Podpis pracownika ,emeryta 
 

Objaśnienia do oświadczenia: 

 
* zgodnie z § 6 ust.8 Regulaminu oświadczenie składane jest do 10 maja każdego roku. Osoba, która nie złożyła takiej 

informacji lub złożyła ją po terminie nie będzie mogła skorzystać ze świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS (§ 6 
ust.10), 

** niepotrzebne skreślić, 

 
1 Za dochód uważa się przychód ze stosunku pracy ,z działalności gospodarczej, umów zlecenia o dzieło, emerytur 

,rent, alimentów, stypendiów, oszacowane przez wnioskodawców dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i kart 
podatkowej ,dochód z gospodarstwa rolnego-bez ujmowania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz po 
odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne. 
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Załącznik nr 1 do Oświadczenia 

 

 

 

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

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

……………………………………..……. 

…………………………………………... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 
 

 

Informuję, że w roku …………. pobieram świadczenie z programu 500+ 

na………………………  . 
            (liczba dzieci) 

  
 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem i jestem świadom odpowiedzialności za 

składanie fałszywych danych. 

 

 

 

 

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

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

                               (data) 
 
(własnoręczny podpis)
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Załącznik Nr 3  do Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS 

 

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

...............................................  
(adres zamieszkania) 
 
............................................... 
(stanowisko pracy)

  

Dyrektor 
 

Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa  

w Suchej Beskidzkiej 
 

 

WNIOSEK 
 

O przyznanie zapomogi losowej*/socjalnej*/świadczenia finansowego*/rzeczowego* 

 

Proszę o przyznanie zapomogi …………………………………………… 

Prośbę swą uzasadniam 

(rodzaj zapomogi ,pomocy) 

  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
Do wniosku załączam (dokumenty potwierdzające opisaną sytuację losową):  
 
………………………………………………………………………………………………………………………  

Potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem i jestem świadom 

odpowiedzialności za składanie fałszywych danych/dowodów.  
 
...................................................... 

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

(data) 
 
(własnoręczny podpis)  

 
*  niepotrzebne skreślić   
Propozycja Komisji Socjalnej:  
 

Na posiedzeniu w dniu ………………Komisja Socjalna w oparciu o przedstawiony wniosek, 
 
zgodnie z regulaminem oraz tabelą dochodów na rok ……………zaopiniowała aby:  

Przyznać
*
 świadczenie socjalne w wysokości ……......…(.....………………………………..) 

słownie 

Nie przyznać 
*
świadczenia socjalnego z powodu 

………………………………………………...... 
 

Podpisy Komisji: 

 

1………..….….2…..…...……….3……......………4….….…...….….5………......……. 
 
 
Upoważniony przedstawiciel związków zawodowych ................ 
 
 

 

Sucha Beskidzka, dnia………………………………… 

 

 
 
 

 
……………………………………………..  

Pieczęć i podpis Dyrektora 
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Załącznik Nr 4  do Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS 
 

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

...............................................  
(adres zamieszkania) 
 
............................................... 
(stanowisko pracy)

  

Dyrektor 
 

Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa  

w Suchej Beskidzkiej 

 

WNIOSEK 
 

O przyznanie ze środków ZFŚS dofinansowania do świadczeń 
 

 

Proszę o przyznanie  dofinansowania do : 

 

1.Wypoczynku dzieci i młodzieży w formie-koloni, obozów, zielonych szkół, wczasów. 
 

2.Inne (zgodnie z regulaminem) …....................................................................................  
 

Wniosek o dofinansowanie dot. następujących uprawnionych osób :  
 

 Lp. Nazwisko i imię stopień pokrew./data urodzenia dzieci/ szkoła 

1. ……………………… ………………………………………………………….. 

2. ……………………… ………………………………………………………….. 

3. ……………………… …………………………………………………………..   
4. …………………………   …………………………………………………………  

Jednocześnie informuję ,że nie
*
 \korzystałam(łem) ze świadczenia (podać jakie i kiedy)  

…………………………………………………………………………………………..  
Do wniosku załączam:…………………………………………………………………..   
Potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem i jestem świadom odpowiedzialności za 

składanie fałszywych danych/dowodów. ...................................................... ................................................... 

   
(data) 

 
(własnoręczny podpis)  

*  niepotrzebne skreślić  

 

Propozycja Komisji Socjalnej: 

 

Na posiedzeniu w dniu …………….Komisja Socjalna w oparciu o przedstawiony wniosek, 
zgodnie z regulaminem oraz tabelą dochodów na rok ……………zaopiniowała aby: 

Przyznać
*
 dofinansowanie w wysokości ……………(……………………………………..) 

                                                                                                                            kwota słownie 

Nie przyznać 
*
dofinansowania z powodu ………………………………………………...... 

  
Podpisy Komisji: 
 

1………….…......2….………….....3……..…....……4……….….….....5.............................. 
 
Upoważniony przedstawiciel związków zawodowych........ 
. 
 
 

Sucha Beskidzka, dnia………………………………… 

 
 
 

 
             ……………………………………………..  

                 Pieczęć i podpis Dyrektora 
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS 
 

 

UMOWA 
 

w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

     na cel mieszkaniowy 
 

Zawarta w dniu  pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół im. Wincentego 

Witosa w Suchej Beskidzkiej Panią   -  mgr Anetą Drobny 

a Panią (nem)       

zam.     zwany dalej pożyczkobiorcą 
 

zatrudnioną(ym) w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa na stanowisku ...............................  

 

§ 1. Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji Socjalnej  ZFŚS w  Zespole Szkół im.   
Wincentego Witosa w Suchej B. z dnia ......................................... przyznana została Pani   
(Panu) pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczonych na cel 

mieszkaniowy, według zasad określonych w Ustawie z dnia 4.03.1994 r. w sprawie 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz.335 ze zm.) 
 

w wysokości................ zł słownie złotych ......................................................     

z przeznaczeniem na      

oprocentowaną w wysokości...............    procent w stosunku rocznym (lub od kwoty).   

§ 2. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres spłaty wynosi ................................... lat 

(a).           

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ...................................... w równych ratach   

miesięcznych po ................  zł. i ostatnia rata .............................. zł. odsetki...........................   

 

§ 3. Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wypłaty uposażenia do potrącania 

należnych rat pożyczki wraz z odsetkami, zgodnie z §2 niniejszej umowy, z przysługującego 

mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę, poczynając od podanego wyżej dnia spłaty 

pierwszej raty. 
 
§ 4. W uzasadnionych wypadkach spłata pożyczki może być zawieszona na ustalony czas, a 

w szczególnie uzasadnionych pożyczka na wkład mieszkaniowy oraz remont i modernizację 

może być częściowo lub całkowicie umorzona. 
 
§ 5. Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami, a w przypadku zastosowania §4 

niniejszej umowy, a także cała kwota warunkowo umorzona, staje się natychmiast 

wymagalną w przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika niespłacona część 

pożyczki podlega natychmiastowej spłacie tylko wtedy ,gdy pracownik się od takiego 

rozwiązania umowy nie odwołał w wyznaczonym terminie ,bądź sąd uznał takie rozwiązanie 

umowy za zgodne z prawem, 

 

§ 6. Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków 

udzielania pożyczki, zawartych w niniejszej umowie. W przypadku tym jednak zakład pracy 

ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą (pisemnie) sposób spłaty pożyczki. W wypadku 

nie wywiązania się pożyczkobiorcy ze spłaty zadłużenia przez okres 2 miesięcy w 

indywidualnym trybie zadłużenie spłacają poręczyciele. 
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§ 7. Zmiana warunków określonych niniejszą umową wymaga formy pisemnej pod rygorem 

jej nieważności. 
 
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy z dnia  
4.03.1994 roku w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 r. 

Nr 70, poz 335 ze zm.) i przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
§ 9. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, których 

jeden otrzymuje pożyczkobiorca oraz 2 egzemplarze pozostają w dokumentacji księgowości 

obsługującej fundusz. 
 

    Na poręczycieli proponuję:    

1. Pani (Pan) ................................................ zam. .......................................................................    
          

seria i nr dow. osob........................................ zatrudnionego w Zespole Szkół im. Wincentego 

Witosa           

jako................................................................................................................................ ................         

wysokość miesięcznego uposażenia poręczyciela wynosi ........................................  złotych 

..........................................   ..............................................   
 ( data)     (pieczęć i podpis potwierdzającego) 

 
        

2. Pani (Pan) ................................................ zam. .......................................................................   
          

seria i nr dow. osob........................................ zatrudnionego w Zespole Szkół im. Wincentego 

Witosa           

jako................................................................................................................................................          

wysokość miesięcznego uposażenia poręczyciela wynosi ........................................  złotych 

..........................................   ..............................................   
 ( data)     (pieczęć i podpis potwierdzającego) 

 

       

W razie nieuregulowania we właściwym terminie zaciągniętej pożyczki przez wyżej 

wymienionego, wyrażamy zgodę jako współodpowiedzialni na pokrycie z naszych 

wynagrodzeń, należnej kwoty wraz z odsetkami. 

 

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

 

2. ....................................................  
(podpis poręczyciela) 

 
                                                             (podpis poręczyciela) 

 

Stwierdzam własnoręczność podpisów wymienionych w pkt. 1 i 2 

 

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

(podpis przyjmującego wniosek) 

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

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

(podpis pożyczkobiorcy) 
 
(pieczęć i podpis dyrektora) 
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Załącznik Nr 6 do Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS 

 

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

...............................................  
(adres zamieszkania) 
 
............................................... 
(stanowisko pracy)

  

Dyrektor 
 

Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa  

w Suchej Beskidzkiej 

 

WNIOSEK 
 

o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 

 

Proszę o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem na 
 

.................................................................................................................................   
( remont domu ,mieszkania, budowa domu)  

 
 

1. Oświadczam, że nie jestem zadłużony\a z tyt. pożyczki na cele mieszkaniowe. 
 

2. Oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto za cały rok przypadający na jednego   
członka rodziny jest zgodny ze złożonym oświadczeniem o sytuacji życiowej, 

rodzinnej i materialnej nr …………/……… rok.  
 

Potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem i jestem 

świadom odpowiedzialności za składanie fałszywych danych/dowodów. 
 
 

Do wniosku załączam*:   

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

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

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

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

*dokumenty potwierdzające opisaną sytuację 
 

 

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

 

 

........................................................  
( data ) 

 
( własnoręczny podpis)  

 
 
 

Opinia komisji Socjalnej: 
 

Komisja socjalna w składzie:..........................................................................................  
............................................................................................ 

 

Proponuję przyznać/ nie przyznać pożyczkę/i na cele mieszkaniowe z Zakładowego  
Funduszu Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na ............................................... 
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Załącznik Nr 7 do Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS 

 
Tabela nr 1 

 

     Dopłata do świadczeń Dofinansowanie udziału 

Lp. 
Średni dochód brutto na osobę 

prowadzonej działalności w wycieczce 
 kulturalno-oświatowej i  

     sportowo-rekreacyjne: dopłaty 

rekreacyjnej, trwającej 

maksymalnie do 3 dni 

  w rodzinie do biletów wstępu do :kin, zorganizowanej przez 
     teatrów, oper, wstępu na pracodawcę lub we 
     basen, siłownię-zakupionych własnym zakresie 

     przez pracodawcę lub we (jeden raz w roku)* 

     własnym zakresie*  

1  do 1 500 zł do 130,00 zł do 600,00 zł 
      

2 od 1 501 zł do 3 000 zł do 120,00 zł do 500,00 zł 
      

3 od 3 001 zł do  4 500 zł do 110 ,00zł do 400,00 zł 
      

4  powyżej 4 500 zł do 100,00 zł do 300,00 zł 
    

 

Kwoty danego świadczenia są przydzielane w zależności od posiadanych środków . 

 

* Po uwzględnieniu sytuacji życiowej, która jest kryterium socjalnym ( w zależności od 

łącznej sumy pobieranych przez pracownika zasiłków) obniżenie dopłaty do świadczeń o 10%. 
 

 

Tabela nr 2      
       

     Dopłata do wypoczynku tj. Akcja mikołajkowa dla 

Lp. 

Średni dochód brutto na osobę 

wczasy profilaktyczne, dzieci do ukończenia 

 leczenie sanatoryjne, 

nauki w gimnazjum/szkole 
podstawowej* 

   w rodzinie wypoczynek dzieci i  
     młodzieży  

     (Dopłata za 1 dzień max 10  

     dni)*  

1  do 1 500 zł do 60,00 zł do 100,00 zł 
      

2 od 1 501 zł do 3 000 zł do 50,00 zł do 90,00 zł 
      

3 od 3 001 zł do 4 500 zł do 40,00 zł do 80,00 zł 
      

4  powyżej 4 500 zł do 30,00 zł do 70,00 zł 
        
 

* Po uwzględnieniu sytuacji życiowej, która jest kryterium socjalnym ( w zależności od 

łącznej sumy pobieranych przez pracownika zasiłków). Obniżenie dopłaty do świadczeń o 

kwotę 10 zł za każde dziecko, na które pobierane jest świadczenie 500+. 
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Tabela nr 3 

 

     Dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym  

Lp. 
       Średni dochód brutto na 

zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” dla nauczycieli i  

 pracowników administracji i obsługi, 

  osobę w rodzinie    
       

1  do 1 500 zł 700,00 zł  
       

2 od 1 501 zł do 3 000 zł 560,00 zł  
       

3 od 3 001 zł do 4 500 zł 490,00 zł  
       

4  powyżej 4 500 zł 420,00 zł  
        

Tabela nr 4       

        
 

Średni dochód brutto na 
Zapomoga socjalna  Zapomoga losowa 

Lp. (udzielana 1 raz w roku   

  osobę w rodzinie kalendarzowym)   
       

1  do 1 500 zł do 500,00 zł  do 2000,00 zł 
       

2 od 1 501 zł do 3 000 zł do 400,00 zł  do 1500,00 zł 
       

3 od 3 001 zł do 4 500 zł do 300,00 zł  do 1000,00 zł 
       

4  powyżej 4 500 zł do 200,00 zł  do 800,00 zł 
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Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
za rok ......... 

1. Naliczenie środków  funduszu na ......... : 

 Liczba pracowników 

w przeliczeniu na 

etaty/liczba emerytów 

 

Kwota 

Dla nauczycieli   

Dla pracowników administracji i obsługi   

Dla emerytów i rencistów administracji i obsługi   

Dla emerytowanych nauczycieli   

Razem   

1. Pozostałość funduszu  część socjalna  - stan na dzień 31.12 ................  

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

2. Pozostałość funduszu mieszkaniowego stan na dzień 31.12 ................  

…………………….. 

Razem środki funduszu (1+2+3) na rok  ............ 

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

4. Wykonanie funduszu 

 Liczba  świadczeń Kwota 

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli   

Wczasy, wypoczynek „pod gruszą”, sanatoria, 

inne 

  

Kolonie, obozy, zielone szkoły, inne   

Wycieczki   

Zapomogi pieniężne losowe   

Zapomogi pieniężne socjalne   

Pomoc rzeczowa    

Pożyczki mieszkaniowe   

Inne (jakie ?)   

Razem   

 

7. Pozostało na koncie funduszu na dzień 31.12.........     ................................................. 

 

      6.   Data i wysokość środków przekazanych przez  JST                

………………………………. 

 
………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… . (pieczątka i podpis dyrektora) 


