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USTALENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

 

1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej 

,,Funduszem” oraz zasady gospodarowania funduszem zostały opracowane na podstawie: 

 

a) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  

( Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm. ), 

b) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001 r. , nr 79, 

poz. 854 ze zm. ), 

c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1994 r. , nr 43, poz. 168 ze zm.) 

d) obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim i w 

drugim półroczu roku poprzedniego, wydawanego corocznie dla potrzeb naliczania 

odpisu podstawowego na fundusz. 

 

2. Słowniczek: 

 Ilekroć w regulaminie jest mowa: 

a) o przeciętnym wynagrodzeniu rozumie się przez to wynagrodzenie ogłaszane przez 

Prezesa Głównego Urzędu statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 

Polskiej ,,Monitor Polski” 

 

§ 2 

 

Postanowienia regulaminu obowiązują od dnia 01.01.2022 r.  

 

 

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  

SOCJALNYCH 

 
§ 3 

 

   Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu    

   podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych: 

- dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu w wysokości ustalonej 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 ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela            

( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 

- dla pracowników administracji i obsługi 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, 
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- dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych 

emerytur i rent. Odpisu dokonujemy na podstawie decyzji o waloryzacji ZUS od 

kwoty brutto. 

- dla pracowników administracji i obsługi będących emerytami i rencistami                     

w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 

narodowej. 

 

§ 4 

Środki funduszu zwiększa się o: 

- wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających                    

z działalności socjalnej, 

- darowizny oraz zapisy osób fizycznych, 

- odsetki od środków funduszu, 

- wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 

- środki funduszu nie wykorzystane w roku poprzednim, 

- inne środki określone w odrębnych przepisach. 

 

§ 5 

 

Odpisy, o których mowa w § 3 obciążają koszty zakładu pracy. 

 

§ 6 

 

1. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

2.  6/8 kwoty funduszy przeznacza się na usługi i pomoc socjalną – fundusz spożycia, a 2/8 

na cele mieszkaniowe – fundusz mieszkaniowy. 

  

§ 7 

 

1. W przypadku nagromadzenia się nadmiernej ilości środków na funduszu mieszkaniowym 

i braku chętnych do skorzystania z tej formy świadczenia dopuszcza się przesunięcie 

części środków z funduszu mieszkaniowego na fundusz spożycia. 

2. Dokumentem potwierdzającym przeniesienie środków z funduszu mieszkaniowego na 

fundusz spożycia jest protokół z posiedzenia komisji socjalnej zatwierdzony przez 

dyrektora szkoły. 

3. Środkami Funduszu administruje dyrektor zakładu pracy. Ponosi on odpowiedzialność za 

błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem. 

 

PRZEZNACZENIE FUNDUSZU 
 

Fundusz przeznaczony jest na: 

 dofinansowanie różnych form wypoczynku urlopowego, dofinansowanie udziału 

osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych, 

 bezzwrotną pomoc finansową dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej lub losowej, 

 dofinansowanie wyjazdu dzieci osób uprawnionych na kolonie, obozy, wycieczki 

szkolne,  

 zakup paczek choinkowych dla dzieci pracowników do lat 16, 

 pomoc w formie zwrotnej na cele mieszkaniowe, 

 świadczenia rzeczowe lub pieniężne dla pracowników i emerytów (Święta 

Wielkanocne, Boże Narodzenie). 
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§ 8 

 

1. Dofinansowanie wypoczynku urlopowego polega na: 

 wypłacie świadczenia urlopowego dla nauczycieli na podstawie Karty 

Nauczyciela. Świadczenie urlopowe wypłacane jest do końca sierpnia roku 

kalendarzowego w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego proporcjonalnie 

do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela, w danym roku 

szkolnym art.53 pkt 1a KN. 

 dopłacie do wypoczynku dla pracowników organizowanego przez pracowników 

szkoły i inne osoby uprawnione – we własnym zakresie – 500 zł maksymalna 

kwota. 

Dofinansowanie do wypoczynku letniego naliczane będzie według następujących 

kryteriów: 

 prawo do dofinansowania przysługuje pracownikom, którzy złożyli wniosek  o 

dofinansowanie wczasów wypoczynkowych nauczycieli, pracowników 

administracji i obsługi organizowanych we własnym zakresie wzór załącznik 4, 

 złożyli wniosek osoby uprawnionej, uzupełniony jej świadczeniem o sytuacji 

życiowej i rodzinnej oraz zawierający wysokość dochodu brutto osoby ubiegającej 

się o dofinansowanie, 

 

2. Dofinansowanie udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, 

sportowych i rekreacyjnych polega na: 

 dofinansowaniu wypoczynku sobotnio – niedzielnego pracowników i ich rodzin 

organizowanego przez pracodawcę, 

 dofinansowanie wycieczek, imprez rekreacyjnych organizowanych przez zakład 

pracy w czasie wolnym od zajęć do wysokości 100% kosztów imprezy, 

 dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne, oświatowe, sportowe i 

rekreacyjne dla osób uprawnionych w przypadku organizowania tych imprez przez 

zakład pracy dla swoich pracowników do 100% kosztów imprezy. 

 

3. Finansowanie pomocy rzeczowej i pieniężnej (w formie zapomóg) dla osób 

uprawnionych dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej, rodzinnej i materialnej – przyznawanej jednorazowo w zależności od potrzeb 

oraz możliwości finansowych ZFŚS. Pomoc rzeczowa może być udzielona w formie 

zakupu: lekarstw, artykułów żywnościowych, chemicznych, niektórych niezbędnych 

sprzętów domowych, oraz podręczników szkolnych dla dzieci. Wysokość pomocy 

pieniężnej i rzeczowej ustala dyrektor szkoły z udziałem komisji socjalnej                               

( wg tabeli ). 

 

4. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci organizowanego w formie kolonii, obozów, 

wczasów, wycieczek szkolnych polega na: 

 pokryciu do 50% kosztów wyjazdu (nie więcej niż 500zł )dziecka ponoszonych 

przez rodziców w wysokości uzależnionej od dochodów wg tabeli (załącznik nr 1) 

– nie częściej niż raz w roku na każde dziecko. 

 

5. Pomoc w formie zwrotnej na cele mieszkaniowe polega na udzieleniu pożyczek – 

maksymalna wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe – wg tabeli (zał. 3) : 

 na wykup, zmianę mieszkania, budowę domu lub pozyskanie mieszkania w innej 

formie w wysokości 15 000 – maksymalny okres spłaty 3 lata, 
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 na remont własnego domu, mieszkania, mieszkania spółdzielczego lub 

kwaterunkowego do wysokości 12.000 złotych – maksymalny okres spłaty 3 lata. 

6. W miarę posiadanych środków osoby uprawnione mogą otrzymać pomoc rzeczową w 

formie paczek lub w formie pieniężnej ( Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie ) o 

wartości uzależnionej od dochodów. 

7. Maksymalną wartość oraz zróżnicowanie od dochodów określa dyrektor szkoły z 

udziałem komisji socjalnej (wg tabeli) – zał. nr 2. 

 

§ 9 

 

1. Pożyczki o których mowa w § 8 pkt 5 mogą być udzielone pod warunkiem, że: 

 pożyczkobiorca jest zatrudniony na czas nieokreślony lub określony. 

 Osoby zatrudnione na czas określony , które ubiegają się o pożyczkę 

mieszkaniową zobowiązane są do złożenia oświadczenia o następującej treści: 

  

"Oświadczam, że mam zawartą umowę o pracę ze Szkołą Podstawową im. 

Powstańców Styczniowych w Chruślinie do dn. .... . W związku z tym zobowiązuję się 

spłacić udzieloną mi pożyczkę mieszkaniową w kwocie .................. do dnia.......... wraz 

z podpisem pracownika." 

 

 pożyczkobiorca spłacił poprzednią pożyczkę zaciągniętą na te cele. 

2. Pożyczki mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu w wysokości 3% w stosunku 

rocznym. Okres spłaty pożyczki rozpoczyna się po upływie jednego miesiąca karencji po 

otrzymaniu pożyczki. 

  

§ 10 

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest funduszem spożycia zbiorowego, co oznacza 

że nie korzystanie ze środków tego funduszu nie upoważnia do żądania jakiegokolwiek 

ekwiwalentu. Przydział usług i świadczeń następuje w drodze uznaniowej, a nie 

roszczeniowej. 

 

§ 11 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 

 

1. Do korzystania ze środków funduszu na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym 

regulaminie uprawnieni są: 

a) pracownicy zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę, w pełnym lub niepełnym 

wymiarze czasu pracy. /Każdy ze współmałżonków ma prawo do korzystania ze 

świadczeń Funduszu na takich samych zasadach jak inni pracownicy. Świadczenie 

pobierane na dzieci przysługuje niezależnie każdemu z małżonków/. 

b) pracownicy sezonowi /w okresie zatrudnienia/ 

c) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i macierzyńskich. 

2. Ze świadczeń socjalnych mogą korzystać także członkowie rodzin pracowników, w tym 

dzieci bez względu na pobieranie zasiłku rodzinnego. 

3. Emeryci i renciści będący nauczycielami ujęci na liście osób uprawnionych do 

korzystania z opieki pracodawcy.  

4. Emeryci i renciści byli pracownicy obsługi i administracji. 
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5. Za członków rodzin, o których mowa w pkt. 2 uważa się: 

a) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione 

oraz przyjęte na wychowanie dzieci w ramach rodziny zastępczej,  a jeżeli się 

kształcą w szkole – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 25 lat. 

b) osoby wymienione wyżej, w stosunku do których orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek, 

c) współmałżonkowie. 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

§ 12 

1. Dofinansowanie do różnych form wypoczynku określonych w § 8 pkt 1 przysługuje 

osobie uprawnionej 1 raz w roku. 

2. Wnioski o dofinansowanie do różnych form wypoczynku należy składać do dyrektora 

szkoły. 

3. Z wycieczek oraz imprez kulturalnych organizowanych przez szkołę mogą korzystać 

uprawnieni pracownicy, członkowie ich rodzin, emeryci i renciści, a w przypadku 

wolnych miejsc inne osoby za 100% odpłatnością. 

4. Pożyczki o których mowa w § 8 udzielane są na podstawie wniosku. 

 do wglądu pozwolenie na budowę domu w przypadku ubiegania się o pożyczkę                             

w kwocie 15 000 zł 

 dowód zakupu domu lub mieszkania przy ubieganiu się o pożyczkę na ten cel. 

 

 

§ 13 

 

1. Osoby upoważnione starające się o pomoc lub świadczenie socjalne składają pisemne 

wnioski. Nie dotyczy to świadczenia urlopowego dla nauczycieli. 

2. Pracownicy, emeryci i renciści składają przynajmniej raz w roku do 31 marca 

oświadczenie o wysokości dochodów (brutto) na osobę w rodzinie według wzoru. 

3. Nie złożenie oświadczenia automatycznie lokuje osobę uprawnioną w grupie o 

najwyższych dochodach. 

4. Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu Postępowania 

Cywilnego. 

5. Wysokość świadczenia rzeczowego, pieniężnego i dofinansowania do wypoczynku osób 

uprawnionych jest uzależniona od osiągalnych dochodów – zał. 2. 

6. Wysokość świadczenia pieniężnego lub rzeczowego nie może być uzależniona od 

wymiaru i okresu zatrudnienia. 

7. Przyznanie świadczeń z funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i 

materialnej osoby uprawnionej. 

 

§ 14 

1. Przy udzielaniu pożyczek bierze się pod uwagę: 

 rodzaj zawartej umowy o pracę, 

 sytuację materialną wnioskodawcy, 

 datę wpływu wniosku. 
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§ 15 

 

Pożyczki na budowę domu, wykup lub zamianę mieszkania udzielane są tylko raz, natomiast 

pożyczki na remont mieszkania, domu po spłacie ostatniej raty poprzednio zaciągniętej 

pożyczki na te cele. 

 

 

§ 16 

 

Wnioski o pożyczki mieszkaniowe można składać przez cały rok do dyrektora szkoły. 

 

§ 17 

 

Warunki przyznanej pożyczki, jej formę, warunki spłaty oraz jej zabezpieczenie ustala się w 

umowie zawieranej ze świadczeniobiorcą. 

 

§ 18 

 

Pożyczka z Funduszu udzielana jest w formie przelewu na konto bankowe lub gotówki. 

 

§ 19 

 

Spłata pożyczki gwarantowana jest przez dwóch poręczycieli ( pracowników czynnych                         

szkoły ). Odbywa się przez potrącenie na liście płacy u pracowników czynnych, zaś u 

emerytów i rencistów przez wpłatę na konto Funduszu do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

Okres spłaty pożyczki ustalany jest z pożyczkobiorcą nie dłużej niż na 3 lata. Jednocześnie 

pracownik może otrzymać tylko jedną pożyczkę.  

 

§ 20 

 

W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może być zawieszona lub przedłużony okres 

jej spłaty do 4 lat. 

§ 21 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach pożyczka, której spłatę zawieszono lub 

przedłużono okres spłaty, może być na wniosek pożyczkobiorcy w części umorzona przez 

dyrektora szkoły. 

 

 

§ 22 

 

Dyrektor szkoły po zbadaniu warunków uprawnionej osoby, która znalazła się w trudnej 

sytuacji materialnej na skutek wypadku losowego i nie jest w stanie spłacić zaciągniętej 

pożyczki, może pożyczkę umorzyć częściowo lub w całości. 

 

§ 23 

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem nie spłacona kwota pożyczki z 

Funduszu podlega zwrotowi w całości, przed upływem okresu wypowiedzenia. Obowiązku 

tego nie stosuje się w stosunku do pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę. 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez winy pracownika dział księgowości  ustali w 

porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób  spłaty pożyczki. 
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KOMISJA SOCJALNA 

 

 

§ 24 

1. Dyrektor powołuje i odwołuje komisję socjalną, będącą ciałem doradczym i 

pomocniczym w przydzielaniu pożyczek na wykup, zmianę mieszkania, budowę domu 

lub pozyskanie mieszkania w innej formie oraz remont własnego domu, mieszkania, 

mieszkania spółdzielczego lub kwaterunkowego. 

2. Skreślony 

§ 25 

1. Członkowie komisji są powoływani do pracy w komisji na czas nieokreślony. 

2. Członkostwo w komisji socjalnej wygasa w razie: 

1) śmierci członka, 

2) jego rezygnacji, 

3) przejścia na emeryturę lub rentę, członka będącego pracownikiem szkoły. 

3. Każdy z członków może zostać odwołany przez dyrektora w przypadku: 

1) nieobecności na więcej niż połowę posiedzeń w danym roku, 

2) na uzasadniony wniosek co najmniej 3 członków komisji, 

3) na uzasadniony wniosek pracowników, których reprezentuje. 

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności członka komisji, dłużej niż 1 miesiąc, 

dyrektor powołuje z zastępstwie inną osobę, która pełni swoją funkcję, do czasu powrotu 

nieobecnego członka komisji. 

§ 26 

Członkowie komisji składają pisemne zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy w zakresie 

spraw i danych osobowych, do których mają dostęp w związku z pracą w komisji socjalnej. 

 

 

§ 27 

Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół powinien zawierać datę posiedzenia, skład 

komisji na danym posiedzeniu, wyszczególnienie wstępne zakwalifikowanych wniosków, 

podpisy członków komisji. Protokół przedkładany jest dyrektorowi szkoły w ciągu 3 dni od 

dnia posiedzenia. 

 

§ 28 

 

Przyznanie osobom uprawnionym świadczeń z funduszu należy do decyzji dyrektora. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 29 

 

Podstawą gospodarowania środkami Funduszu jest roczny plan finansowy sporządzony przez 

głównego księgowego po otrzymaniu planu finansowego szkoły z Gminy po uzgodnieniu z 

Komisją Socjalną i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. Plan finansowy sporządza się do 

31 marca. W trakcie roku możliwa jest zmiana rocznego planu działalności socjalnej.   
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§ 30 

 

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu dochodów i wydatków sporządza dział 

księgowości, które przedstawia Komisji Socjalnej. 

 

§ 31 

 

Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok 

następny. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 

 

§ 32 

 

Zmiany regulaminu wymagają uzgodnienia i akceptacji przedstawicieli pracowników i mogą 

być wprowadzone aneksem. 

§ 33 

 

1. Wnioski w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej, na 

obowiązujących u pracodawcy drukach przewidzianych w regulaminie, należy składać w 

kancelarii szkoły i kierować do dyrektora szkoły. Druki takich wniosków dostępne są w 

kancelarii szkoły. 

2. Treść regulaminu jest ogólnie dostępna pracownikom i innym osobom uprawnionym do 

korzystania ze świadczeń finansowych ze środków ZFŚS. Realizowane jest to przez 

udostępnianie regulaminu w kancelarii szkoły. 

 

§ 34 

 

1. W przypadku odmowy przyznania świadczenia ( rzeczowego lub pieniężnego ), osobie 

zainteresowanej w ciągu 7 dni  od otrzymania pisemnej decyzji odmownej służy prawo 

odwołania się do pracodawcy i wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

2. Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 7 dni od złożenia odwołania.  

3. Ponowna negatywna decyzja podjęta przez pracodawcę przy udziale komisji socjalnej 

jest ostateczna. 

 

§ 35 

 

Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje z dniem podpisania. 

 

 

ZATWIERDZONO 

 

Pracownicy:        Podpis i pieczęć dyrektora: 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

TABELA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 

 

Lp. Rodzaj świadczenia, usługi Wysokość świadczenia Uwagi 

1.  Formy wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży ( kolonie, wczasy, 

obozy, zimowiska ) lub 

wycieczki dla dzieci 

Przyjmuje się następująca 

podstawę naliczenia: wysokość 

świadczeń obliczona wg 

dochodu na członka 

rodziny:(kosztów 

poniesionych(max 500 zł) w 

zależności od dochodów 50% 

świadczenia. 

 

Dziecko korzysta 1 

raz  w roku. 

Maksymalna 

kwota kosztów 

poniesionych – 

zł/osobę 

500 zł/osobę. 

2.  Wycieczki dla pracowników i 

współmałżonków 

organizowane przez rodzimy 

zakład pracy 

 100 % kosztów wg dochodów Przy 

maksymalnym 

koszcie wycieczki 

500 zł 

3.  Zwrot kosztów podróży na 

leczenie uzdrowiskowe 

50% kosztów. 

 

Za bilety w obie 

strony 

4.  Paczki dla dzieci Do 100 zł. Obligatoryjnie dla 

dzieci do 16 lat 

5.  Bilety na imprezy kulturalne 

dla pracowników i 

współmałżonków 

100 % kosztów wg dochodów  

6.  Zapomogi zdrowotne 

(długotrwałe leczenie 

sanatoryjne, szpitalne) 

Zapomogi losowe np. trudna 

sytuacja finansowa (w tym 

spowodowana śmiercią 

pracownika, najbliższego 

członka rodziny, osoby 

pozostającej ) oraz inne 

zdarzenia losowe 

Wysokość ustala w zależności 

od sytuacji dyrektor w 

porozumieniu z Komisją 

Socjalną 

Maksymalna 

wysokość 

zapomogi 1000 

złotych 

7.  Inne świadczenia ( bony 

towarowe, świadczenia 

rzeczowe, świadczenie w 

formie pieniężnej ) 

W miarę posiadanych środków 

- wysokości uzależnionej od 

dochodów. 

Maksymalną 

wartość oraz 

zróżnicowanie w 

zależności od 

dochodu ustala 

każdorazowo 

dyrektor z komisją 

socjalną 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Wysokość dochodów uprawniających pracowników do korzystania ze świadczeń z 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Niezłożenie oświadczenia automatycznie lokuje osobę uprawnioną w grupie o 

najwyższych dochodach. 

 

 

Wysokość dochodów brutto  

na osobę w rodzinie 

% świadczenia 

Do 1.800 zł  100 % 

Od 1801 do 2800 zł 95 % 

Powyżej 2801 zł 90 % 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

 

TABELA POŻYCZEK 

 

Lp. Rodzaj działań na rzecz poprawy sytuacji 

mieszkaniowej 

Maksymalna 

wysokość pożyczki 

(zł) 

Okres 

spłaty (lata) 

1.  Uzupełnienie własnego wkładu budowlanego 

na mieszkanie spółdzielcze przydzielane na 

warunkach lokatorskiego lub spółdzielczego 

prawa do lokalu. 

15 000 3 

2.  Pokrycia kosztów wykupu lokalu na 

własność. 

15 000 3 

3.  Uzupełnienia wkładu własnego na budowę 

domu jednorodzinnego bądź lokalu 

stanowiącego odrębną nieruchomość. 

15 000 3 

4.  Przystosowania mieszkań do potrzeb osób o 

ograniczonej sprawności fizycznej. 

12000 3 

5.  Adaptacji lokali na cele mieszkalne. 12000 3 

6.  Remont i modernizacja mieszkań oraz domów 

jednorodzinnych. 

12000 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 4      
       Chruślina, dnia ................................. 

 

1. Nazwisko i imię ..................................................................... 

2. Miejsce pracy ........................................................................ 

3. Miejsce zamieszkania ............................................................ 

 

  

 

WNIOSEK 

 

Proszę o dofinansowanie wczasów wypoczynkowych nauczycieli, pracowników 

administracji i obsługi tzw.”Wczasy pod Gruszą” organizowanych we własnym zakresie. 

 

  

 

 

 

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

         podpis wnioskodawcy 

 

  Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdziłem własnoręcznym 

podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 271 K.K. 

 

 

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

         czytelny podpis 

 

 

 

 

 

Decyzja o przyznaniu dofinansowania : 

Przyznano/ nie przyznano* dofinansowanie w kwocie ................................. zł 

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

 

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

 ( miejscowość, data )    (pieczątka imienna i podpis pracodawcy ) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

...............................................    Chruślina, dnia ............................... 

      ( imię i nazwisko ) 

 

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

     ( adres zamieszkania ) 

 

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

     ( charakter uprawnienia ) 

 

WNIOSEK 

o przyznanie zapomogi losowej – zdrowotnej* 

do Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie. 

 

 Proszę o przyznanie mi zapomogi losowej – zdrowotnej* z powodu ........ 

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

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

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

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

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

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

 W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące 

załączniki : 

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

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

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

 

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

    

 

 

 

            ( podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Decyzja o przyznaniu dofinansowania : 

Przyznano/ nie przyznano* zapomogę losową/zdrowotną w kwocie .............. zł. 

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

 

 

 

 

 

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

       ( miejscowość, data )                (pieczątka imienna i podpis pracodawcy ) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

...............................................    Chruślina, dnia ............................... 

      ( imię i nazwisko ) 

 

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

     ( adres zamieszkania ) 

 

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

     ( charakter uprawnienia )  

 

WNIOSEK 

 

o dofinansowanie kosztów obozu, kolonii, wycieczki*  

do Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych  w Chruślinie. 

 

 Proszę o refundację kosztów obozu, kolonii, wycieczki* : 

1. Miejsce, rodzaj i data obozu, kolonii, wycieczki* .............................................. 

2. Osoba uczestnicząca .......................................................................................... 

3. Stopień pokrewieństwa i wiek uczestnika ......................................................... 

4. Koszt obozu, kolonii, wycieczki* ........................................................................ 

 

 W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące 

załączniki : 

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

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

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

 

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

         ( podpis wnioskodawcy ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja o przyznaniu dofinansowania : 

Przyznano/ nie przyznano* dofinansowanie kosztów w kwocie ....................... zł. ( słownie zł: 

......................................................................................................... ) 

 

 

 

 

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

       ( miejscowość, data )     (pieczątka imienna i podpis pracodawcy)  
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

 

.....................................      Chruślina, dnia ....................... 

(nazwisko i imię) 

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

(adres zamieszkania) 

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

(stanowisko służbowe) 

 

WNIOSEK  

o przyznanie pożyczki mieszkaniowej 

do Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych  w Chruślinie. 

 

 Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki mieszkaniowej w wysokości: 

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

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

z przeznaczeniem na 

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

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

 Oświadczam, że jestem zatrudniony/a na czas nieokreślony, a moje miesięczne 

uposażenie brutto wynosi: ..........................., słownie złotych: .................................................. 

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

         

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

             / podpis składającego wniosek / 

 

 

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

 ( pieczęć szkoły)           (potwierdzenie pracownika kadr/płac) 

 

 

Opinia komisji socjalnej ……………………………………………………………………… 

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

Podpisy członków komisji socjalnej: 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

4. …………………………………………. 

 

Decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku: 

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

 

 

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

       ( miejscowość, data )     (pieczątka imienna i podpis pracodawcy ) 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

 

WNIOSEK  

w sprawie otrzymania pomocy finansowej  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

1. Imię i nazwisko ........................................................................................................................ 

2. Nazwa placówki ....................................................................................................................... 

3. Stanowisko pracy .................................................................................................................... 

4. Osoby będące na utrzymaniu pracownika .............................................................................. 

 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Uwagi 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

 

 

6. Uzasadnienie podania: 

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

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

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

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

 

 

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

      ( miejscowość, data )                    (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

7. Decyzja o przyznaniu świadczenia: 

Przyznano/ nie przyznano jednorazową pomoc finansową w kwocie .................................... 

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

 

 

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

 

( data, podpis i pieczęć pracodawcy ) 
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ZAŁĄCZNIK NR 8a 

 

WNIOSEK   

o przyznanie paczki świątecznej  

dla dzieci w wieku do 16 lat 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

  

1. Imię i nazwisko ........................................................................................................................ 

2. Nazwa placówki ....................................................................................................................... 

3. Stanowisko pracy .................................................................................................................... 

4. Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób (dzieci do lat 16):  

 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Uwagi 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

 

 

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

      ( miejscowość, data )                    (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

5. Decyzja o przyznaniu świadczenia: 

Na podstawie zgłoszonego wniosku przyznaje się ……….sztuk paczek świątecznych  

w  wysokości ………………… zł. każda, łącznie ……………….. zł. 

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

 

 

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

( data, podpis i pieczęć pracodawcy)
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     ZAŁĄCZNIK NR 9 

Chruślina, dnia ................................ 

…………………………………… 

(Nazwisko i imię) 

…………………………………… 

(Miejsce zamieszkania) 

…………………………………… 

(Miejsce pracy) 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że średni miesięczny dochód* przypadający na członka mojej 

rodziny w gospodarstwie domowym za rok …………………. wyniósł: 

*dochód brutto= przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (wg PIT-37)., należy uwzględnić 

również dochód z gospodarstwa rolnego wg. GUS, z dzierżawy z umowy najmu itp. 

Prawidłową odpowiedź podkreślić. 

1. do 1800 zł 

2. od 1801zł do 2800 zł 

3. powyżej 2801 zł 

Oświadczam, że moje  gospodarstwo domowe składa się z niżej wymienionych osób: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

Moja rodzina składa się z …………….. osób, które są na wyłącznym utrzymaniu według wyżej 

wymienionych dochodów. 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 271 K.k. 

W przypadku zmian w wysokości dochodu na członka rodziny powstałego w trakcie roku 

kalendarzowego zobowiązuję się do złożenia zaktualizowanego oświadczenia o wysokości dochodu. 

 

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

      czytelny podpis pracownika 

*   Sposób wyliczenia - Patrz objaśnienia do oświadczenia
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ZAŁĄCZNIK NR 9  cd 

Objaśnienia do oświadczenia: 

 

 Zgodnie z §13 ust. 2 Regulaminu ZFŚS „Oświadczenie o dochodach pracownicy składają do 31 

marca każdego roku.  

 Dochód brutto na 1 osobę powinien być obliczony na podstawie rocznego zeznania 

podatkowego członków rodziny (gospodarstwa domowego) i podany w przeliczeniu na 1 miesiąc. W 

przypadku nawiązania umowy o pracę (nowa umowa) w trakcie trwania roku pracownik składa 

oświadczenie o dochodach przy podpisywaniu umowy o pracę, w której zawiera dochód za poprzedni rok 

kalendarzowy, a w przypadku podejmowania pracy po raz pierwszy i braku dochodów za rok poprzedni – 

wysokość dochodów ustalana jest na podstawie aktualnych składników wynagrodzenia”. Osoba, która nie 

złoży oświadczenia, nie będzie mogła w danym roku korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z 

ZFŚS. 

 Do dochodu wlicza się wszystkie uzyskane dochody (opodatkowane i zwolnione z podatku 

dochodowego od osób fizycznych) z wyłączeniem: otrzymywanych (płaconych u płacącego) alimentów, 

zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków otrzymywanych na podstawie ustawy z. dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.], 

stypendiów dla uczniów i studentów oraz różnych dodatków do emerytur i rent np. pielęgnacyjny, dla 

inwalidy wojennego, kombatancki za tajne nauczanie itp. 

 W przypadku dochodu z działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz 

podatkiem liniowym, przyjmuje się faktycznie uzyskany dochód nie niższy jednak niż zadeklarowana 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie 

istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia społeczne (tj. 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 

ostatni kwartał (http://www.stat.gov.pl). 

 Przy działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (karta podatkowa 

i ryczałt ewidencjonowany) za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na 

zasadach jak wyżej. 

 W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha 

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

obwieszczenia, przez Prezesa GUS (http://www.stat.gov.pl) na podstawie art. 18 ustawy o podatku 

rolnym. 

 Gdy w momencie składania informacji (uprawniony do pomocy socjalnej) członek rodziny utracił 

dane źródło dochodów (np. bezrobocie czy przejście na urlop wychowawczy itp.) to zamiast dochodu za 

poprzedni rok podaje się aktualnie osiągany dochód, przez tą osobę, a następnie wylicza się średni 

miesięczny dochód rodziny, zgodnie z zasadami podanymi powyżej. 

 

Uwaga:  Sytuację materialną rodziny należy określić w oparciu o średnie dochody brutto (tj. 

przychód bez pomniejszania o koszty uzyskania, składkę na ubezpieczenie społeczne, składkę, na 

ubezpieczenie zdrowotne i podatek dochodowy przekazany do Urzędu Skarbowego 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 

UMOWA 

 

 W sprawie pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawarta 

pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie: 

…………………………………………..,  a Panem/Panią …………………….…………....... 

Zwanym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym/zamieszkałą w ………………………………. 

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

zatrudnionym/zatrudnioną na stanowisku: …………………………………………………….. 

 

§1 

Przyznana Panu/Pani pożyczka ze środków ZFŚS pracowników Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Styczniowych w Chruślinie w wysokości ………………………..zł, słownie złotych 

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

………………………………………………………………………… 

oprocentowana 3% w stosunku rocznym co stanowi kwotę: …………………………………. 

podlega spłacie całości przez okres …………………… lat w ……………………ratach: 

pierwsza: …………………….zł, a następna: …………………………………… złotych 

miesięcznie poczynając od dnia …………………………………………………………….. 

 

§ 2 

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącenia należnych rat pożyczki wraz  

z odsetkami – zgodnie a § 1 niniejszej umowy z miesięcznego wynagrodzenia za pracę poczynając od 

dnia spłaty pierwszej raty. 

 

§ 3 

Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie w wypadku rozwiązania 

stosunku pracy z winy pracownika. 

 

§ 4 

Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika oraz za porozumieniem stron nie powoduje zmiany 

warunków spłaty pożyczki zawartej w niniejszej umowie. W przypadku tym jednak zakład pracy ustali w 

porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób spłaty pożyczki. 

 

§ 5 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują 

pożyczkobiorca i Szkoła Podstawowa im Powstańców Styczniowych w Chruślinie. 
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Na poręczycieli proponuję: 

1. …………………………………………….. dowód osobisty nr ……………………………. 

wydany przez ……………………………….. adres zamieszkania: …………………………... 

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

2. …………………………………………….. dowód osobisty nr ……………………………. 

wydany przez ……………………………….. adres zamieszkania: …………………………... 

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

 

 W razie nieregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę z 

ZFŚS wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na potrącenia należnej kwoty wraz z 

odsetkami z naszych wynagrodzeń. 

 

Podpis poręczycieli: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

 

………………………………………….. 

                                                                                                     (podpis pożyczkobiorcy) 

 

 

………………………………………………. 

               (pieczątka jednostki oświatowej) 

 

 

                                                                                     Stwierdzam własnoręczność 

                                                                                        podpisów pożyczkobiorcy i poręczycieli: 

 

 

 

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

                                                                                                                                                    (pieczęć i podpis dyrektora) 
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ZAŁĄCZNIK NR 11                

 

 

      Podział środków funduszu socjalnego na poszczególne rodzaje działalności  sporządzany jest co roku.  

Po otrzymaniu planu finansowego szkoły z Gminy, uzgodnieniu z Komisją Socjalną i zatwierdzeniu 

przez dyrektora szkoły.  

 

 

 

 

 

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

   (przedstawiciele pracowników)                   (dyrektor) 

 

 


