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        Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2022 

Dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa 

w Suchej Beskidzkiej z dnia 20.01.2022 r. 

 

 

 

 

REGULAMIN  

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa W Suchej Beskidzkiej 

 

 

 

Rozdział 1  

Postanowienia Ogólne 

 
Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. 

poz. 746), zwana dalej „ustawą o ZFŚS”. 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 marca 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). 

3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 263). 

4. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

(Dz. Urz. UE L119). 

5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 

 

§ 1 

1. Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych administruje Dyrektor Zespołu 

Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej w uzgodnieniu z zakładowymi 

organizacjami związkowymi. 

2. Dyrektor może powołać komisję socjalną, która jest organem doradczym przy rozdziale 

środków finansowych funduszu. W skład komisji mogą wchodzić: 

a) nauczyciele,  

b) przedstawiciel pracowników administracji i obsługi,  

c) przedstawiciel emerytowanych pracowników,  

d) przedstawiciele związków zawodowych.  

3. Obrady Komisji są protokołowane. Kserokopia protokołu wraz z załącznikami 

przekazywana jest po zatwierdzeniu przez Dyrektora do księgowości celem wypłaty 

świadczeń. 

4. Członkowie Komisji Socjalnej zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej 

i przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.  
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§ 2 

1. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz 

osób uprawnionych do korzystania z funduszu, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”,  

z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

2. Działalność socjalna, o której mowa w pkt. 1, obejmuje usługi świadczone na rzecz: 

 1) różnych form wypoczynku, 

 2) udzielania pomocy finansowej, a także  

 3) zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. 

 

§ 3 

Dyrektor Zespołu Szkół, zwany dalej „Pracodawcą”, gospodaruje środkami funduszu 

w zakresie określonym w ustawie o ZFŚS, w niniejszym Regulaminie oraz w rocznym planie 

rzeczowo-finansowym (preliminarz). 

 

§ 4 

1. Podstawę podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 

stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy (preliminarz). 

2. Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego (preliminarza) pracodawca sporządza,  

w uzgodnieniu z zakładowymi (międzyzakładowymi) organizacjami związkowymi 

działającymi u pracodawcy. 

 

§ 5 

Świadczenia socjalne z funduszu, zwane dalej „świadczeniami”, są przyznawane na wniosek 

osób uprawnionych i nie mają charakteru roszczeniowego (mają charakter uznaniowy). 

 

§ 6 

Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Witosa  

w uzgodnieniu z działającymi w Zespole Szkół im. W. Witosa organizacjami związkowymi.  

 

 

Rozdział 2  

Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

 

§ 7 

1. Do korzystania z Funduszu uprawnieni są: 

1) pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół im. W. Witosa bez względu na podstawę 

nawiązania stosunku pracy, wymiar i okres zatrudnienia, zwani dalej „pracownikami”, 

w tym na przykład pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, 

wychowawczych, rodzicielskich, ojcowskich na urlopach bezpłatnych pod warunkiem, 

że nie podjęli pracy u innego pracodawcy. 

2) emeryci i renciści – byli pracownicy Zespole Szkół im. W. Witosa, dla których 

Zespół Szkół im. W. Witosa był ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na 

emeryturę, rentę, oraz osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

3) członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt 1-2, jeśli pozostają na ich utrzymaniu. 
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2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza się:  

1) pozostające na utrzymaniu pracownika, dzieci własne, przysposobione, dzieci przyjęte 

na wychowanie w rodzinie zastępczej oraz dzieci współmałżonka z nim zamieszkujące 

w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole lub na uczelni (i nie wstąpiły w związek 

małżeński) – do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 

25. roku życia,  

2) osoby wymienione w pkt 1 posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) - bez względu na wiek, 

3) współmałżonka. 

 

§ 8 

1. Ubiegając się o świadczenia na członków rodziny, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1 i 2, 

należy przedłożyć następujące dokumenty: 

1) w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – zaświadczenie potwierdzające pobieranie 

nauki oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu pracownika, 

emeryta lub rencisty i z nim zamieszkuje. 

2) w przypadku dzieci niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub niezdolnych do pracy 

– orzeczenie zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności lub organu rentowego. 

 

 

Rozdział 3  

Źródła Funduszu 

 

§ 9 

Źródłami Funduszu są:  

1. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego pracownika niebędącego nauczycielem 

w wysokości 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. 

2. Odpis dla nauczycieli dokonuje się corocznie 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, określanej 

dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej 1 stycznia danego roku. 

3. Zwiększa się Fundusz o odpis dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami) 

w wysokości 5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 

w roku poprzednim lub w drugim półroczu, jeżeli stanowiło kwotę wyższą, 

4. Wysokość odpisu podstawowego może być również zwiększona o 6,25% przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której 

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

5. Środki funduszu zwiększa się o: 

1) odsetki od środków funduszu, 

2) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 
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3) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego, 

4) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 

5) inne środki określone ustawą o ZFŚS i w odrębnych przepisach. 

6. Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz. 

 

 

Rozdział 4  

Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

§ 10 

1. Przyznanie i wysokość dofinansowania z funduszu uzależnia się od sytuacji socjalnej, 

materialnej, życiowej i rodzinnej. 

2. Ustalenie sytuacji socjalnej i materialnej osoby uprawnionej pomocniczo wyznacza 

dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym wskazany w oświadczeniu 

osoby ubiegającej się o świadczenie /załącznik nr 2/. 

3. Za dochód gospodarstwa domowego uważa się wszelkie przychody osób 

zamieszkujących razem i utrzymujących się wspólnie, uzyskiwane ze stosunku pracy, 

z działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, emerytur oraz rent 

pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne.  

4. W przypadku osób opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz 

kartą podatkową wysokość dochodu jest oszacowywana przez wnioskodawcę. 

5. Do dochodu brutto nie wlicza się zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. 

6. W przypadku osób samotnie prowadzących gospodarstwo domowe próg dochodowy 

ulega podwyższeniu o 30%.  

7. Dyrektor szkoły może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających wysokość 

osiąganych dochodów (PIT, zaświadczenie z US, zaświadczenie z Urzędu Pracy 

o wysokości pobieranego zasiłku lub innych dokumentów potwierdzających sytuację 

materialną rodziny). 

8. Osoby uprawnione zamierzające korzystać ze świadczeń funduszu są zobowiązane 

do składania do 10 maja danego roku lub z pierwszym wnioskiem o świadczenie socjalne 

oświadczenia o dochodzie na członka rodziny i liczbie osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym /załącznik nr 2/. 

9. Odmowa złożenia oświadczenia o dochodach lub innego dokumentu, o którym mowa 

w regulaminie może powodować odmowę przyznania świadczenia lub przyznanie 

w obniżonej kwocie z powodu niemożności ustalenia sytuacji materialnej, życiowej 

i rodzinnej wnioskodawcy.  

10. Podstawą przyznania pomocy z funduszu jest wniosek osoby uprawnionej. Wzór wniosku 

stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. W szczególnych przypadkach losowych 

wnioskodawcą może być Dyrektor, współmałżonek, członek rodziny, opiekun 

lub organizacja związkowa. 

11. W przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych danych Dyrektor może zobowiązać 

pracownika do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.  
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§ 11 

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych finansowane są: 

 

1. Pożyczki mieszkaniowe 

1) Pożyczka mieszkaniowa jest udzielana po przedstawieniu przez pracownika 

dokumentów poświadczających potrzebę jej udzielenia: 

a) w przypadku budowy - zezwolenie na budowę - do wysokości 25 000,00 zł. 

b) w przypadku kupna – umowa kupna-sprzedaży - do wysokości 25 000,00 zł. 

(akt notarialny) 

c) w przypadku remontu - szczegółowe określenie zakresu prac zgłoszone 

we wniosku - do wysokości 20 000,00 zł. 

Pracownik zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do 

lokalu albo gruntu. 

2) Udzielenie kolejnej pożyczki następuje po spłacie ostatniej raty pożyczki. Dyrektor 

może wyrazić zgodę na wcześniejszą spłatę pożyczki na cele mieszkaniowe 

na wniosek pracownika, co nie powoduje zmiany oprocentowania pożyczki. 

3) Niespłacona pożyczka wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie 

w przypadku rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika lub sprzedaży przez 

pożyczkobiorcę domu lub mieszkania, na którego budowę bądź remont udzielona 

została pożyczka. 

4) Pożyczka może ulec umorzeniu w razie śmierci pracownika. W przypadku trudnej 

sytuacji materialnej uniemożliwiającej spłatę zadłużenia pożyczkę spłacają 

poręczyciele. Pożyczka może ulec zawieszeniu na okres do 12 miesięcy na wniosek 

pracownika uzasadniony chwilowym pogorszeniem się sytuacji życiowej. 

5) Udzielenie pożyczki wymaga zabezpieczenia przez poręczenie dwóch osób – 

pracowników Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej 

zatrudnionych na czas nieokreślony. Poręczycielem nie może być małżonek. Jeden 

gwarant może poręczyć maksymalnie 3 pożyczki. 

6) Wysokość pożyczki i warunki spłaty ustala się w umowie zawartej między pracodawcą 

a pracownikiem /wzór wniosku i umowy /załącznik nr 5 i 6/. 

7) Wypłata pożyczek następuje wg kolejności złożonych podań oraz w miarę wolnych 

środków. 

8) Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 5 lat. 

9) Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% od całości kwoty pożyczki. Odsetki naliczane 

są w dniu podpisania umowy i płatne w terminie określonym w umowie.  

 

2. Zapomogi losowe 

1) Bezzwrotna pomoc w sytuacjach losowych jest udzielana osobom dotkniętym: 

śmiercią współmałżonka pracownika, rodzica pracownika, dziecka pracownika, 

wypadkami losowymi, klęskami żywiołowymi, nagłą chorobą, wypadkami 

komunikacyjnymi, po złożeniu wniosku /załącznik nr 3/ oraz przedstawieniu 

wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tę sytuację (zaświadczenie lekarskie, 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, faktury imienne, kserokopia aktu zgonu, 

kopia protokołu szkody, zaświadczenie odpowiednich organów itp.)  
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2) W wyjątkowych przypadkach - znanych dyrekcji, w uzgodnieniu ze związkami 

zawodowymi – bez zaświadczeń. 

3) Podania o zapomogę z tytułu choroby długotrwałej należy składać nie częściej  

niż raz do roku.   

4) Zapomoga przyznawana będzie zgodnie z tabelą dopłat /załącznik nr 7 tabela nr 4/ 

do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku. 

 

3. Pomoc socjalna  

1) Może być udzielana w formie pieniężnej. Maksymalna wysokość pomocy finansowej 

nie może przekroczyć w ciągu roku 100 % płacy minimalnej obowiązującej  

w dniu 1 stycznia danego roku. 

2) Zapomoga jest przyznawana nie częściej niż raz w roku, w przypadkach szczególnie 

uzasadnionych wg indywidualnego rozpatrzenia.  

3) Pomoc przyznawana jest zgodnie z tabelą dopłat stanowiąca załącznik nr 7 tabela nr 4 

oraz po złożeniu wniosku /załącznik nr 3/. 

 

4. Dofinansowanie wypoczynku dzieci 

1) Osoby określone w §7 ust.2 pkt 1 mogą otrzymać dofinansowanie wypoczynku raz 

na rok - obozy, kolonie, wczasy, zielone szkoły, zimowiska. 

2) Dofinansowanie nastąpi zgodnie z tabelą dopłat stanowiącą załącznik nr 7 tabela nr 2 

oraz po złożeniu wniosku /załącznik nr 4/. 

3) Świadczenie przyznawane jest na dziecko. 

 

5. Świadczenia związane z wypoczynkiem: 

1) „Wczasy pod gruszą” mogą otrzymać pracownicy, którzy zamierzają wykorzystać 

lub skorzystali już z 14 dni urlopu wypoczynkowego danym roku kalendarzowym. 

Dopłata do wypoczynku przysługuje uprawnionym nie częściej niż raz w roku 

kalendarzowym. Dofinansowanie nastąpi zgodnie z tabelą dopłat stanowiącą  

załącznik nr 7 tabela nr 3 oraz po złożeniu wniosku /załącznik nr 4/. 

2) Świadczenie urlopowe jest wypłacane zgodnie z Kartą Nauczyciela. 

 

6. Dopłaty do biletów wstępu do kina, teatru, opery, na imprezy sportowe organizowane 

przez Pracodawcę zgodnie z tabelą dopłat stanowiącą załącznik nr 7 tabela nr 1.  

 

7. Działalność kulturalno-oświatowa, sportowo-rekreacyjna, turystyczno-

krajoznawcza, imprezy integracyjne: 

1) Można otrzymać dopłatę z ZFŚS, w miarę posiadanych środków do wycieczek 

i imprez o charakterze integracyjnym, turystyczno-krajoznawczym, kulturalno-

oświatowym, sportowo-rekreacyjnym organizowanych przez: 

a) Pracodawcę - dofinansowanie zgodnie z tabelą dopłat stanowiącą załącznik nr 7  

tabela nr 1, jeśli uprawniony nie uczestniczył w tej formie ma prawo: 

a. otrzymać dopłatę do wycieczek i imprez o charakterze integracyjnym, 

turystyczno-krajoznawczym, kulturalno-oświatowym, sportowo-rekreacyjnym 

zorganizowanych we własnym zakresie - po dostarczeniu wniosku /załącznik nr 4/ 
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oraz dokumentów potwierdzających realizację usługi i poniesionych kosztów – 

nie częściej niż raz w roku – zgodnie z tabelą dopłat stanowiącą załącznik nr 7  

tabela nr 1 (dofinansowanie dotyczy maksymalnie 3 dni). 

 

8. Akcja mikołajkowa oraz pomoc świąteczna 

W ramach działalności socjalnej można zorganizować akcję mikołajkową dla dzieci 

pracowników (do ukończenia 16 roku życia) (zgodnie z tabelą dopłat stanowiącą 

załącznik nr 7 tabela nr 2) i pomoc świąteczną przed świętami Bożego Narodzenia 

dla pracowników i emerytów, w miarę posiadanych środków (zgodnie z tabelą dopłat 

stanowiącą załącznik nr 7 tabela nr 4) 

Świadczenie w ramach akcji mikołajkowej jest przyznawane na dziecko. 

 

§ 12 

1. Ostateczną decyzję we wszystkich sprawach dotyczących Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu z przedstawicielami 

związków zawodowych. 

 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

 

§ 13 

Pracodawca prowadzi ewidencję rodzajów oraz wysokości świadczeń udzielonych 

poszczególnym osobom uprawnionym. 

 

§ 14 

1. Osoby uprawnione starające się o dofinansowanie z Funduszu składają każdorazowo 

pisemne wnioski (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli). 

2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się: uprawnionego oraz wszystkie osoby 

zamieszkujące wspólnie z nim i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. 

 

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają 

zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne. 

2. Wszystkie zmiany dokonywane są w formie aneksu.  

 

§ 16 

Klauzula informacyjna RODO dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS 

Zgodnie z art. 13 informuję, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej 

Beskidzkiej, ul, Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Rafał Andrzejewski, kontakt - 504976690. 

3. Dane nie będą przekazywane odbiorcom danych.  
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4. Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c 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.. (Dz. Urz. UE L119/1 

z 4.5.2016).  

5. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez pracodawcę oraz działających w jego 

imieniu  

i z jego upoważnienia członków zakładowej komisji socjalnej, zobowiązanych 

do zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania funkcji w komisji oraz po jej 

zakończeniu.  

6. Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień 

do uzyskania świadczeń z Funduszu.  

7. Osoby uprawnione przekazują swoje dane osobowe w formie oświadczenia pisemnego 

lub elektronicznego, stanowiącego część wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu 

lub osobnego dokumentu, jeśli jest to konieczne. W przypadku potwierdzania danych 

dokumentujących spełnienie kryterium socjalnego osoby uprawnione przedstawiają 

oświadczenia i zaświadczenia. 

8. Dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się 

o świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także okres 3 lat od dnia wymagalności 

roszczenia, zgodnie z art. 291 § 1 K.p. Po upływie tego okresu są niszczone w sposób 

uniemożliwiający ich odtworzenie. 

9. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania 

sprostowania lub usunięcia (bycia zapomnianym) danych albo ograniczenia ich 

przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, otrzymanych 

w ustrukturyzowanym formacie (np. w pliku pdf), sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

tylko w sytuacjach wskazanych w RODO. 

 

§ 17 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2022 r.  

2. Regulamin dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie Zespołu Szkół 

im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej. 

 

Treść regulaminu przedstawiono do uzgodnienia Związkom Zawodowym w dniu 27.09.2021 r. 

 

 

 

………………………………….. 

              (podpis i pieczątka dyrektora) 

Załączniki: 

nr 1  – Preliminarz wydatkowania ZFŚS 

nr 1a – Rozliczenie ZFŚS 

nr 2 – Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 

nr 2a – Oświadczenie o pobieraniu świadczenia 500+ 

nr 3 – Wniosek o przyznanie zapomogi losowej/socjalnej 

nr 4 – Wniosek o przyznanie dofinansowanie do świadczeń 

nr 5 – Umowa o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cel mieszkaniowy 

nr 7 – Tabele dopłat z ZFŚS  



 

 

Załącznik nr 1 

 

 

 

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 80% 

 



 

 

Załącznik nr 1a 

do Preliminarza Wydatkowania Funduszu Socjalnego 

 

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   

Dla nauczycieli pobierających nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne 
  

Razem   

 

     2. Pozostałość funduszu część socjalna - stan na dzień 31.12. ............... r. ................. zł. 

 

     3. Pozostałość funduszu mieszkaniowego stan na dzień 31.12. ............... r. ................. zł. 

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

     4. Wykonanie funduszu 
 

Liczba świadczeń Kwota 

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli   

Wczasy, wypoczynek „pod gruszą”   

Wypoczynek dzieci   

Wycieczki organizowane przez pracodawcę   

Zapomogi pieniężne losowe   

Zapomogi pieniężne socjalne   

Pożyczki mieszkaniowe   

Razem   

 

     5. Pozostało na koncie funduszu na dzień 31.12. .................... r. ........................... zł.  
 

     6. Data i wysokość środków przekazanych przez JST 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

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

  (pieczątka i podpis dyrektora) 



 

 

Załącznik nr 2 
 

 

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

(nazwisko i imię) 

 

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

(adres zamieszkania) 

 

.................................................   Dyrektor Zespołu Szkół 

(telefon kontaktowy)   im. Wincentego Witosa     

w Suchej Beskidzkiej 

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

(stanowisko pracy) 

OŚWIADCZENIE 

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika  

oraz  emerytowanego pracownika Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa 

za rok ...................... 

 

Oświadczam, że:   jestem/nie jestem osobą samotnie prowadząca gospodarstwo domowe.* 

jestem/nie jestem osobą samotnie wychowującą dziecko/dzieci* 
 

W skład mojej rodziny oprócz mnie wchodzą: 

LP 
Nazwisko i imię  

członka rodziny 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce pracy\ 

Nazwa szkoły 

Data urodzenia 

dziecka** 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 KK za podanie nieprawidłowych danych 

oświadczam, że wysokość dochodu miesięcznego brutto mojego gospodarstwa domowego* 

przypadająca na jednego członka rodziny za rok podatkowy ...................................... wynosił: 

............................................................. zł.  /słownie:........................................................................... zł./  

 
  

Za dochód brutto gospodarstwa domowego uważa się wszelkie przychody osób zamieszkujących razem i utrzymujących 

się wspólnie, uzyskiwane ze stosunku pracy, z działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, emerytur 
oraz rent pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne.  

W przypadku osób opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową wysokość 

dochodu jest oszacowywana przez wnioskodawcę.  

Do dochodu brutto nie wlicza się zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. 

 

Oświadczam, że: 

1. powyższe dane są zgodne z prawdą i znane mi są postanowienia Regulaminu ZFŚS w Zespole Szkół 

im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej  

2. o każdej istotnej zmianie wysokości dochodów oraz liczby członków rodziny zobowiązuję się niezwłocznie 

powiadomić zakład pracy i złożyć nowe oświadczenie. 

 

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

  (podpis pracownika/emeryta) 
* niepotrzebne skreślić 

** jeśli dotyczy 

 



 

 

Załącznik Nr 2a 

 

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

(nazwisko i imię) 

 

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

(adres zamieszkania) 

 

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

(telefon kontaktowy) 

 

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

(stanowisko pracy) 

         Dyrektor Zespołu Szkół 

         im. Wincentego Witosa     

w Suchej Beskidzkiej 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE* 

 O POBIERANIU ŚWIADCZENIA 500+ 

 

Informuję, że w roku …........................... pobierałam/em  świadczenie z programu 500+  

na …………………… (proszę wpisać liczbę dzieci).  

Świadoma/y odpowiedzialności, oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

 

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

  (podpis pracownika/emeryta) 

  

 

 

 

 

 

 

 
*Oświadczenie będzie brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji socjalnej. 



 

 

Załącznik Nr 3 

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

(nazwisko i imię) 

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

(adres zamieszkania) 

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

(telefon kontaktowy) 

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

(stanowisko pracy) 

Dyrektor Zespołu Szkół 

 im. Wincentego Witosa     

w Suchej Beskidzkiej 

 

WNIOSEK 

o przyznanie zapomogi losowej*/socjalnej* 

 
Proszę o przyznanie zapomogi ..................................................................................................... 
                                                                     (rodzaj zapomogi, pomocy) 

Prośbę swą uzasadniam 

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

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

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

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

Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające opisaną sytuację losową: 

 

…................................................................................................................................................... 
Potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności za składanie fałszywych danych/dowodów. 

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

 (miejscowość, data)      (podpis pracownika/emeryta) 

 

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

 

Nie przyznać* świadczenia socjalnego z powodu  
…................................................................................................................................................... 
 

Podpis członków Komisji: Podpis upoważnionego przedstawiciela związków zawodowych  

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

 
 
Sucha Beskidzka, dnia …..............................................                        .............................................................................  
                                                                                                                                      (pieczątka i podpis dyrektora)  



 

 

Załącznik Nr 4 

 

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

(nazwisko i imię) 
 

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

(adres zamieszkania) 
 

.................................................     Dyrektor Zespołu Szkół 

(telefon kontaktowy)      im. Wincentego Witosa     

w Suchej Beskidzkiej 
................................................. 

(stanowisko pracy)       

 
WNIOSEK 

o przyznanie ze środków ZFŚS dofinansowania do świadczeń 

 

Zwracam się z prośba o przyznanie dofinansowania do: 
1. *wypoczynku dzieci i młodzieży w formie - obozów, kolonii, wczasów, zielonych szkół, zimowisk 

2. *inne –zgodnie z regulaminem:.................................................................................................................. 

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

Wniosek o dofinansowanie dot. następujących uprawnionych osób : 
 

LP Nazwisko i imię  Stopień pokrewieństwa Nazwa szkoły Data urodzenia dziecka 

1.      

2.      

3.      
* 

Jednocześnie informuję, że korzystałam(łem) / niekorzystałam(łem)* ze świadczenia (podać jakie i kiedy): 

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

Do wniosku załączam:………………………………….....................................................…………………….. 
 

Potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem i jestem świadoma/y odpowiedzialności 

za składanie fałszywych danych/dowodów. 
 

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

 (miejscowość, data)      (podpis pracownika/emeryta) 

*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 ….................... zł. (słownie:.................................. zł.) 
Nie przyznać* świadczenia socjalnego z powodu ............................................................................... 

 
Podpis członków Komisji: Podpis upoważnionego przedstawiciela związków zawodowych  

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

 

 

Sucha Beskidzka, dnia ..............................................                            ................................................................................. 
                                                                                                                                           (pieczątka i podpis dyrektora) 



 

 

Załącznik Nr 5 

 

U M O W A 

w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cel mieszkaniowy 
 

zawarta w dniu ............................................. r. 

 

pomiędzy Zespołem Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej zwanym dalej 

,,Pracodawcą”, w imieniu którego działa:  

 

................................................................................................................................................................ 
/imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ 

 

a Panią/Panem .................................................................................................................................... 
/imię i nazwisko pożyczkobiorcy/ 

 

zamieszkałą/łym .................................................................................................................................... 
/adres pożyczkobiorcy/ 

zwanym dalej ,,Pożyczkobiorcą”. 

§1 

Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji Socjalnej ZFŚS w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa 

w Suchej Beskidzkiej 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 ............................................................. złotych  

/słownie ................….............................................................................. zł/ 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 .................................. zł. 

§ 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 Pożyczkodawca 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. 

§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 r. w sprawie 

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

Kodeksu Cywilnego. 

§9 

1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu ZFŚS i niniejszej umowy, którą 

podpisuje. 

2. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje pożyczkobiorca oraz dwa egzemplarze pozostają w dokumentacji księgowości obsługującej 

fundusz. 
 

 

Na poręczycieli proponuję: 

1. Pani/Pan …...................................................... zam. ......................................................................... 

seria i nr dow. osob. …............................................... zatrudnionego w Zespole Szkół im. W.Witosa. 

Wysokość miesięcznego uposażenia poręczyciela wynosi …................................................. złotych. 
 

…..............................................     .............................................................................. 
(data)        (podpis potwierdzającego) 

 

1. Pani/Pan …...................................................... zam. ......................................................................... 

seria i nr dow. osob. …............................................... zatrudnionego w Zespole Szkół im. W.Witosa. 

Wysokość miesięcznego uposażenia poręczyciela wynosi …................................................. złotych. 
 

…..............................................     ............................................................................... 
(data)        (podpis potwierdzającego) 

 

 

Oświadczenie poręczycieli: 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie zaciągniętej pożyczki przez Pożyczkobiorcę, 

wyrażamy zgodę jako współodpowiedzialni na pokrycie z naszych wynagrodzeń, należnej kwoty 

wraz z odsetkami. 

 

1. ........................................................................ 2. .............................................................. 
 (podpis poręczyciela nr 1)       (podpis poręczyciela nr 2) 
 

 

Stwierdzam własnoręczność podpisów wymienionych w pkt. 1 i 2 

 

................................................................. 
(podpis przyjmującego wniosek) 

 

 

 

 

 

......................................................................................                          ................................................................................ 
                   (pieczątka i podpis Pożyczkodawcy)                                                                                   (Pożyczkobiorca) 

 

 



 

 

 

                                                              Załącznik Nr 6 

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

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

(adres zamieszkania) 

................................................. 
(telefon kontaktowy) 

................................................. 
(stanowisko pracy) 

 

Dyrektor Zespołu Szkół 

 im. Wincentego Witosa     

w Suchej Beskidzkiej 

 

WNIOSEK 

o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
Zwracam się z prośbą o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem  

na ........................................................................................................................................................... 

( remont domu, mieszkania, budowa domu) 

Oświadczam, że: 

1. nie jestem zadłużona/y z tytułu pożyczki na cele mieszkaniowe; 

2. 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. 

 
Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające opisaną sytuację: 
…............................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

Potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem i jestem świadoma/y odpowiedzialności 

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

 (miejscowość, data)        (podpis pracownika) 
 

Opinia komisji Socjalnej: 

Na posiedzeniu w dniu ............................. Komisja Socjalna w oparciu o przedstawiony wniosek, 

proponuje przyznać*/ nie przyznać* pożyczkę/i na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na ......................................................................................... 

 
Podpis członków Komisji: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

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

                                                                                                                                           (pieczątka i podpis dyrektora) 
* niepotrzebne skreślić 



 

 

Załącznik Nr 7 

 

Tabela nr 1 

Lp. 
Średni dochód brutto 

na osobę w rodzinie 

Dopłata do świadczeń prowadzonej 

działalności kulturalno-oświatowej  

i sportowo-rekreacyjne;  

dopłaty do biletów wstępu do: kin, 

teatrów, oper, wstępu na basen, 

siłownię -  

organizowanych przez pracodawcę 

Dofinansowanie udziału w wycieczce 

rekreacyjnej, trwającej maksymalnie 

do 3 dni zorganizowanej przez 

pracodawcę lub we własnym zakresie 

(tylko z jednej formy) 

1 Do 2000 zł. Do 130 zł. Do 600 zł. 

2 Od 2001 zł. do 3500 zł. Do 120 zł. Do 500 zł. 

3 Od 3501 zł. do 5000 zł. Do 110 zł. Do 400 zł. 

4 Powyżej 5000 zł. Do 100 zł. Do 300 zł. 

Tabela nr 2 

Lp. 
Średni dochód brutto 

na osobę w rodzinie 

Dopłata do wypoczynku, 

wypoczynek dzieci i młodzieży  

(dopłata za 1 dzień, max. 10 dni) 

Akcja mikołajkowa dla dzieci do 

ukończenia 16 roku życia 

1 Do 2000 zł. Do 130 zł. Do 600 zł. 

2 Od 2001 zł. do 3500 zł. Do 120 zł. Do 500 zł. 

3 Od 3501 zł. do 5000 zł. Do 110 zł. Do 400 zł. 

4 Powyżej 5000 zł. Do 100 zł. Do 300 zł. 

Tabela nr 3 

Lp. 
Średni dochód brutto 

na osobę w rodzinie 

Dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie 

 tzw. „wczasy pod gruszą” dla nauczycieli i pracowników obsługi. 

1 Do 2000 zł. 700,00 zł. 

2 Od 2001 zł do 3500 zł. 650,00 zł. 

3 Od 3501 zł do 5000 zł. 600,00 zł. 

4 Powyżej 5000 zł. 550,00 zł. 

Tabela nr 4 

Lp. 
Średni dochód brutto na 

osobę w rodzinie 

Zapomoga socjalna  

(udzielana 1 raz w roku 

kalendarzowym) 

Zapomoga losowa 

1 Do 2000 zł. do 800,00 zł. do 2000,00 zł. 

2 Od 2001 zł do 3500 zł. do 700,00 zł. do 1500,00 zł. 

3 Od 3501 zł do 5000 zł. do 600,00 zł. do 1200,00 zł. 

4 Powyżej 5000 zł. do 500,00 zł. do 1000,00 zł. 

 


