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Rozdział 1 

Podstawa prawna 

 

Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z dnia 15 

kwietnia 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 746 z późniejszymi zmianami), zwana dalej „ustawą o ZFŚS”, 

2. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity z dnia 23 marca 2022 r., Dz.U. z 

2022 r. poz. 854 z późniejszymi zmianami), 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z dnia 6 września 2021 r., Dz.U. z 2021 

r. poz. 1762, poz. 967 z późniejszymi zmianami),  

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 z dnia 30 sierpnia 2019 r., 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późniejszymi zmianami). 

 

Rozdział 2 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Małdytach, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń 

finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, oraz zasady 

przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 

 

§ 2 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach, zwany dalej „Pracodawcą”, gospodaruje 

środkami Funduszu w zakresie określonym w ustawie o ZFŚS, w niniejszym Regulaminie oraz w rocznym 

planie rzeczowo-finansowym. 

 

§ 3 

 

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

plan rzeczowo-finansowy. 

2. Podział środków przeznaczonych na świadczenia socjalne powinien uwzględniać potrzeby osób 

uprawnionych oraz możliwości pracodawcy. 

3. Projekt rocznego planu rzeczowo – finansowego sporządza pracodawca, w uzgodnieniu z zakładową 

organizacją związkową oraz z komisją socjalną wybraną przez pracowników, rencistów i emerytów do 

reprezentowania ich interesów. 

4. W skład komisji wchodzą: jeden przedstawiciel administracji i obsługi, trzech przedstawicieli Rady 

Pedagogicznej, jeden przedstawiciel emerytów i rencistów oraz po jednym przedstawicielu związków 
zawodowych działających w placówce. 

5. Przedstawiciele wybierani są podczas wewnętrznych zebrań poszczególnych grup beneficjentów ZFŚS 

Szkoły i stanowią ciało doradcze. 

6. Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych 

uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

 

Rozdział 3 

Źródła Funduszu 

 

§ 4 

 

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. 
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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. Odpis na jednego pracownika młodocianego stanowi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, 

a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach 

lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa powyżej. 

5. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 

5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 

6. Fundusz zwiększa się o odpis dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami) w wysokości 6,25% 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim 

półroczu, jeżeli stanowiło kwotę wyższą, 

7. 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. 

8. Środki funduszu zwiększa się o: 
1) odsetki od środków funduszu, 

2) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 

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. 

9. Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz. 

 

§ 5 

 

1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 

2. W terminie do 31 maja danego roku przekazuje się na rachunek bankowy Funduszu co najmniej 75% 

należnych środków, a w terminie do 30 września pozostałą część należnych środków (do 100%) wraz z 

ewentualnymi zwiększeniami. 

3. W terminie do 31 grudnia danego roku dokonuje się korekty wysokości odpisu i wpłaconych środków. 

4. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 

 

Rozdział 4 

Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

 

§ 6 

 

Do korzystania z Funduszu uprawnieni są: 

1) pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach bez względu na 

podstawę nawiązania stosunku pracy, w tym pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, 
wychowawczych, na urlopach bezpłatnych, nauczyciele przebywający na urlopach zdrowotnych oraz 

nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny, 

 

2) osoby pobierające emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne, dla których Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach była ostatnim 

miejscem zatrudnienia lub zostali wskazani przez organ prowadzący w związku z likwidacją placówek 

/Osoby te są zobowiązane do niezwłocznego przedstawienia decyzji przyznania lub przedłużenia prawa do 

jednego z w/w świadczeń oraz w terminie do 30 kwietnia każdego roku dokumentu potwierdzającego 
wysokość otrzymywanego świadczenia w celu prawidłowego naliczenia odpisu na fundusz socjalny. W 

przypadku niedostarczenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub jego przedłużeniu osoby te nie będą 
uprawnione do korzystania ze środków ZFŚS/, 

3) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty niezamężne lub nieżonate dzieci własne, 

przysposobione, przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej oraz dzieci współmałżonka w wieku do lat 

18, a jeżeli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 lat, 



4 

 

/Należy przedstawić dokument wskazujący wiek dziecka (datę urodzenia) oraz w przypadku dzieci powyżej 

18 roku życia - zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki /,   
4) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty niezamężne lub nieżonate dzieci własne, 

przysposobione, przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej oraz dzieci współmałżonka posiadające 

orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - bez względu na wiek /Należy 
przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności dziecka/, 

5) dzieci zmarłych pracowników oraz emerytów i rencistów uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym – 

w okresie pobierania renty rodzinnej do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon ww. osoby 

uprawnionej. /Przedstawienie aktualnej decyzji prawa do renty rodzinnej/.  

 

Rozdział 5 

Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu 

 

§ 7 

 

1. Co najmniej raz w roku (do 30 marca) osoby uprawnione zamierzające korzystać ze środków Funduszu 

składają oświadczenie z wykazem członków rodziny znajdujących się we wspólnym gospodarstwie 

domowym oraz dochodach uzyskanych przez te osoby w minionym roku. Powyższe jest konieczne do 

ustalenia ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, poprzez ustalenie dochodu przypadającego na 

jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego. /załącznik nr 1 do Regulaminu / 
2. Za członków wspólnego gospodarstwa domowego uważa się wszystkich członków rodziny tworzących 

wspólne gospodarstwo domowe, gospodarujących i utrzymujących się ze wspólnego dochodu. 

3. Pracownicy zatrudniani w danym roku pierwsze oświadczenie składają najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia 

zatrudnienia (za dostarczenie osobom nowo zatrudnianym wzoru oświadczenia odpowiedzialny jest 

pracownik kadr). 

4. Do dochodów członków wspólnego gospodarstwa domowego zalicza się wszelkie dochody brutto /przychód 

pomniejszony o koszty uzyskania/ tj. dochody z tytułu umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, renty, emerytury, 

świadczenia przedemerytalnego, urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, zasiłku chorobowego, zasiłku 

dla bezrobotnych, dochody z najmu, dzierżawy, gospodarstwa rolnego (wg ha przeliczeniowych 

obliczanych jak w ustawie o pomocy społecznej), prowadzenia działalności gospodarczej, alimenty, 

stypendia, wszelkie świadczenia rodzinne, zasiłki, rządowe świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia i 

dochody mające istotny wpływ na sytuację materialną i życiową gospodarstwa domowego.  

5. W przypadku dochodu z tytułu działalności gospodarczej przyjmuje się zasadę określenia wysokości 

dochodu nie niższego niż wysokość dochodu zadeklarowanego do podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenie społeczne, tj. 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce 

narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącego minimalną podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku rozpoczynania działalności i opłacania składek 

na ubezpieczenie społeczne na preferencyjnych zasadach w okresie 24 miesięcy, przyjmuje się zasadę 

określenia dochodu nie niższego niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

6. 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. 

 

 

 

 

§ 8 

 

1. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest dokumentem. Prawdziwość danych zawartych 

w Oświadczeniu, potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie, podlega 

odpowiedzialności karnej na mocy Kodeksu karnego. 

2. Pracodawca ma prawo dokonywania weryfikacji prawdziwości danych podanych w Oświadczeniu i w tym 

celu może żądać od uprawnionego lub członków jego gospodarstwa domowego dodatkowych informacji w 

formie oświadczenia, a także przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających prawdziwość 

informacji.  

 

 

§ 9 
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1. Wysokość pomocy finansowej zależy od miesięcznego dochodu brutto wykazanego w oświadczeniu o 

dochodach /progu dochodowego/ sytuacji życiowej i rodzinnej osoby uprawnionej, ilości środków 

zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwot przeznaczonych na dofinansowanie poszczególnych 

świadczeń zapisanych w rocznym planie wydatków. 

2. Niezłożenie oświadczenia o uzyskiwanych dochodach skutkuje zakwalifikowaniem uprawnionego do grupy 

o najwyższym progu dochodowym. 

3. Komisja Socjalna opracowuje Katalog świadczeń finansowanych z Funduszu, w którym w porozumieniu z 

zakładową organizacją związkową ustala progi dochodowe obowiązujące w przy naliczaniu wysokości 

świadczeń oraz maksymalne wysokości świadczeń dla poszczególnych grup dochodowych. 

4. Progi dochodowe oraz maksymalne wysokości świadczeń dla poszczególnych grup mogą być zmienione na 

kolejny rok. W takiej sytuacji do końca kwietnia br. dokonuje się zmian w Katalogu świadczeń i wysokości 

dofinansowania z ZFŚS. 

 

§ 10 

 

Przy zapotrzebowaniu na świadczenia przekraczającym środki Funduszu przeznaczone na ten cel w bieżącym 

roku maksymalne wskaźniki dofinansowania określone w Katalogu świadczeń mogą ulec zmniejszeniu oraz w 

pierwszej kolejności będą przysługiwać osobom: 

1) posiadającym najtrudniejszą sytuację materialną, gdzie miesięczny dochód na osobę nie przekracza 

1500 zł brutto na osobę, 

2) samotnie prowadzącym gospodarstwo domowe i osiągającym miesięczny dochód w wysokości nie 

wyższej niż 2500 zł brutto, 

3) mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalistycznej, kosztownej opieki. 

                                                                            

§ 11 

 

1. Decyzję o przyznaniu świadczeń ze środków Funduszu oraz ich wysokości podejmuje Dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach w uzgodnieniu z organizacją związkową i komisją 

socjalną.  

2. Świadczenia socjalne z funduszu przyznawane na wniosek osób uprawnionych nie mają charakteru 

roszczeniowego.  

 

Rozdział 6 

Zakres działalności socjalnej finansowanej z funduszu i zasady ubiegania się o przyznanie 

świadczenia 

 

§12 

 

1. Dofinansowywanie działalności kulturalno – oświatowej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i 

rozrywkowych oraz zakupu biletów wstępu na takie imprezy organizowane przez Pracodawcę /nie wymaga 

składania wniosku/. 
2. Dofinansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej organizowanej przez Pracodawcę poprzez zakup 

biletów i uczestnictwo w różnych formach rekreacji ruchowej, imprezach sportowych, wynajem 

obiektów sportowo rekreacyjnych /nie wymaga składania wniosku/. 
3. Dofinansowywanie turystyki rekreacyjnej organizowanej przez Pracodawcę w formie wycieczek 

krajowych i zagranicznych /nie wymaga składania wniosku/. 
4. Maksymalna wysokość dofinansowania działalności organizowanych przez Pracodawcę określona jest w 

Katalogu dopłaty do świadczeń /załącznik nr 3 do Regulaminu, tabela 1 i 2/. 

 

§13 

 

1. Dofinansowywanie wypoczynku zorganizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie w 

jednej z wybranych form: 

1) wypoczynek urlopowy zorganizowany przez osobę uprawnioną we własnym zakresie, na podstawie 

wniosku i karty urlopowej na co   najmniej   14   kolejnych   dni kalendarzowych. Nie jest wymagana 

faktura potwierdzająca koszty poniesione w związku z wypoczynkiem. Osoba uprawniona składa 

wniosek do końca maja br. /załącznik nr 2 do Regulaminu/, 
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2) wypoczynek organizowany przez osobę uprawnioną we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”. 

Nie jest wymagana faktura potwierdzająca koszty poniesione w związku z wypoczynkiem. Osoba 

uprawniona składa wniosek do końca maja br. /załącznik nr 2 do Regulaminu/, 

3) wypoczynek organizowany przez osobę uprawnioną we własnym zakresie w ośrodku wypoczynkowym, 

wypoczynkowo-rehabilitacyjnym lub sanatorium. Uprawniony składa wniosek o dofinansowanie 

/załącznik nr …do regulaminu/ z dołączonym oryginałem wystawionego na uprawnionego imiennego 

dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty. Z dowodu wpłaty powinno jednoznacznie wynikać, w 

jakiej formie i jakim ośrodku wypoczynek był zorganizowany i kto z niego korzystał. Osoba uprawniona 

składa wniosek w terminie 1 miesiąca od daty wystawienia faktury (rachunku) za w/w wypoczynek 

/załącznik nr 2 do Regulaminu/. 
2. Uprawniony może ubiegać się jeden raz w roku o dofinansowanie do jednej, wybranej z wyżej 

wymienionych form wypoczynku organizowanego we własnym zakresie. 

3. Maksymalna wysokość dofinansowania każdej z form wypoczynku organizowanego we własnym zakresie 

określona jest w Katalogu dofinansowania do świadczeń /załącznik nr 3 do Regulaminu, tabela 3, 4 i 5)/ 

4. W przypadku osób, które otrzymały w bieżącym roku dofinansowanie do turystyki rekreacyjnej w formie 

wycieczek krajowych i zagranicznych organizowanych przez Pracodawcę, Dyrektor może zadecydować o 

przyznaniu niższej kwoty dofinansowania lub jego nieprzyznaniu. 

 

                                                                 §14 

 
1. Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci: 

1) Dopuszczalną formą wypoczynku dzieci, do którego przysługuje dofinansowanie są tylko formy 

wypoczynku zorganizowane przez podmioty prowadzące zawodowo działalność w zakresie organizacji 

wypoczynku, takie jak: obozy, kolonie, zimowiska, wycieczki (zorganizowane przez szkoły, 

przedszkola, kluby i związki sportowe, a także organizacje społeczne i religijne), pobyt w placówkach 

sanatoryjnych, wypoczynkowo-rehabilitacyjnych oraz leczniczo-opiekuńczych. 

2) Przez zorganizowany wypoczynek dziecka nie należy rozumieć wypoczynku aranżowanego na własną 

rękę przez rodziców dziecka i związanego z tym pobytu dziecka w hotelu, pensjonacie, ośrodku 

wczasowym czy wynajmowanym domku lub pokoju. 

2. Uprawniony do dofinansowania wypoczynku dziecka składa wniosek /załącznik nr 2 do regulaminu/ z 

dołączonym oryginałem wystawionego na uprawnionego imiennego dokumentu potwierdzającego 

dokonanie opłaty za wypoczynek dziecka. Z dowodu wpłaty powinno jednoznacznie wynikać, w jakiej 

formie wypoczynek był zorganizowany i kto z niego korzystał.  

3. O dofinansowanie kosztów wypoczynku dzieci uprawniony może ubiegać się jeden raz w roku. 

4. Współmałżonkowie zatrudnieni u pracodawcy korzystają z dofinansowania do wypoczynku dzieci z tytułu 

zatrudnienia jednego z nich. 

5. Maksymalna wysokość dofinansowania do wypoczynku dzieci określona jest w Katalogu dofinansowania 

do świadczeń /załącznik 3 do Regulaminu, tabela 6/ 

 

§15 

 

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli przyznawane na zasadach określonych w art. 53 ust. 1a Karty 

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

szkolnym.  
 

§ 16 

 

1. Zapomoga losowa - dla uprawnionych dotkniętych wypadkami losowymi, klęskami żywiołowymi, 

długotrwałą chorobą. 

1) Wypadek losowy - zdarzenie   nieprzewidywalne, niezależne od woli człowieka, którego nie można 

było uniknąć, pomimo zachowania należytej staranności oraz które przyczyniło się do nagłego 

pogorszenia sytuacji materialnej i życiowej uprawnionego.  

2) Klęska żywiołowa – zdarzenie spowodowane   działaniem sił przyrody, np. powodzie, huragany, 

gradobicie 

3) Długotrwała choroba - choroba wymagająca długotrwałego leczenia. Pojęcie to obejmuje chorobę 

przewlekłą, nieuleczalną oraz wrodzoną. 

2. Zapomoga socjalna - dla uprawnionych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, 

rodzinnej lub materialnej.  
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3. Osoba ubiegająca się o zapomogę losową lub socjalną obowiązana jest złożyć wniosek /załącznik nr 2 do 

regulaminu/ oraz dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia, w związku z którym pomoc 

ma zostać przyznana (np. protokoły zniszczeń, poświadczenie odpowiednich służb, wypis ze szpitala, 

zaświadczenie lekarza o przewlekłej chorobie, inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia, koszty 

leczenia, zestawienie (kserokopie faktur) – miesięcznych wydatków jako uzasadnienie złej sytuacji 

materialnej i rodzinnej itp. 

4. W celu udokumentowania zaistniałej sytuacji będącej podstawą wniosku o zapomogę pracodawca może 

żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających te okoliczności.  

5. Zapomoga może być przyznana raz w roku. W wyjątkowych sytuacjach (wypadek losowy, klęska 

żywiołowa) Dyrektor może zdecydować o przyznaniu kolejnej zapomogi.  

6. Wysokość przyznanej zapomogi zależy od zapotrzebowania na tego rodzaju świadczenie i możliwości 

finansowych Funduszu. 

 

§ 17 

 

1. Świadczenie świąteczne w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świątecznym i zimowym:  

1) Świadczenie finansowe na rzecz dzieci uprawnionych, pod warunkiem, że nie osiągnęły wieku 15 lat 

(współmałżonkowie zatrudnieni u pracodawcy korzystają ze świadczenia na rzecz dzieci z tytułu 

zatrudnienia jednego z nich). 

2) Świadczenie finansowe dla pozostałych osób uprawnionych. 
2. Świadczenia są wypłacane bez konieczności składania wniosku. Maksymalne kwoty świadczenia określone 

w Katalogu dofinansowania do świadczeń /załącznik 3 do Regulaminu, tabela 7 /. 
 

Rozdział 7 

Pożyczka mieszkaniowa 

 

§ 18 

 

1. Z Funduszu udzielana jest zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki mieszkaniowej na 

warunkach określonych w umowie. 

2. Pożyczka mieszkaniowa może być przeznaczona na: 

1) uzupełnienie udziału własnego na mieszkanie budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe lub inne 

podmioty gospodarcze,  

2) uzupełnienie udziału własnego na budowę domu jednorodzinnego,  

3) zakup mieszkania lub domu,  

4) wykupienie na własność mieszkania, 

5) spłatę kredytu bankowego udzielonego na zakup domu lub mieszkania,  

6) przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej oraz 

adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,  

7) remonty kapitalne oraz modernizacje mieszkania lub domu jednorodzinnego,  

8) drobne remonty mieszkania lub domu jednorodzinnego 

3. Osoba ubiegająca się o pożyczkę na cele mieszkaniowe składa wniosek / załącznik nr 4 do Regulaminu/. 
4. Warunkiem przyjęcia wniosku i przyznania zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe jest całkowita spłata 

poprzednio uzyskanej pożyczki. Wniosek o nową pożyczkę można złożyć po upływie miesiąca od daty 
spłaty poprzedniej pożyczki.   

5. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę jest jej poręczenie przez dwóch poręczycieli. 

6. Poręczycielem może być osoba zatrudniona na czas wnioskowanej długości spłaty pożyczki w Szkole 

Podstawowej im. M. Kopernika, emeryci oraz renciści, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, 

kompensacyjne, renciści mający decyzję o przyznaniu świadczenia na czas spłaty pożyczki. Ta sama osoba 

może być poręczycielem maksymalnie 2 pożyczek równocześnie.  

7. Podstawą wypłaty przyznanej kwoty pożyczki jest zawarcie umowy, podpisanej przez Pracodawcę, 

pożyczkobiorcę i dwóch poręczycieli /załącznik nr 5 do Regulaminu/. 
8. Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe wynosi do 10 000,00 zł. 

9. Pożyczka na cele mieszkaniowe może zostać udzielona na maksymalny okres spłaty wynoszący 3 lata. 

10. Pożyczkobiorcy, których średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1000 zł, mają 

możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki o 6 miesięcy. 

11. Pożyczkę mieszkaniową mogą uzyskać osoby zatrudnione w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w 

Małdytach na podstawie umowy o pracę na czas wnioskowanej długości spłaty pożyczki, emeryci, osoby 

pobierające świadczenie przedemerytalne, kompensacyjne oraz renciści mający decyzję o przyznaniu renty 
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na czas wnioskowanej długości spłaty pożyczki. 

12. Spłata rat pożyczki następuje od następnego miesiąca po dacie otrzymania pożyczki. 

13. Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 1,0 % od przyznanej kwoty.  

14. Szczegółowe warunki spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe są określane w umowach zawieranych między 

pracodawcą o pożyczkobiorcami. 

15. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości wraz z oprocentowaniem w razie rozwiązania z 

pracownikiem stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika lub porzucenia pracy przez 

pracownika.  

16. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w innym trybie niż określone w § 18 ust. 15 spłata pożyczki 

następuje na warunkach ustalonych w umowie. 

17. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona część pożyczki zostaje umorzona w całości wraz z 

odsetkami. 

18. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się solidarnie na 

poręczycieli. Windykacja zadłużenia prowadzona jest przez pracodawcę. 

 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

 

§ 19 

 

Pracodawca odpowiada za: 

1) przygotowanie planu finansowego Funduszu na dany rok kalendarzowy, 

2) ustalanie regulaminu Funduszu i czuwanie nad jego aktualizowaniem, 

3) opracowanie wzorów wniosków związanych z działalnością Funduszu, stanowiących integralną część 

regulaminu, 

4) bieżącą analizę poniesionych wydatków, 

5) prowadzenie księgi protokołów oraz ewidencji przyznanych świadczeń indywidualnych dla każdego 

uprawnionego, 

6) przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

 

§ 20  

 

1. W celu uzyskania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości osoba 

uprawniona wyraża zgodę w formie oświadczenia na udostępnienie pracodawcy/administratorowi i 

przetwarzanie przez niego danych osobowych, w tym o sytuacji zdrowotnej. Dane osobowe osób 

uprawnionych są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z udzieleniem wsparcia z ZFŚS. 

2. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach 14-330 

Małdyty ul. Kopernika 13 c NIP 7411872952. 

3. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich 

potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń 

o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 
4. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych pozyskanych celem realizacji postanowień 

ustawy o ZFŚS oraz niniejszego Regulaminu otrzymują upoważnienie od Pracodawcy do przetwarzania 

pozyskanych danych osobowych.  

5. Osoby, o których mowa w ust. 4, są obowiązane do zachowania pozyskanych danych osobowych w 

tajemnicy.  

6. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania świadczenia z 

Funduszu.  

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b (lub art. 6 ust. 1 lit. c i lit. a 

oraz art. 9 ust. 2 lit. a i lit b – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016r. 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). 

8. Odmowa udostępnienia danych osobowych pracodawcy/administratorowi jest równoznaczna  

z odmową wsparcia z ZFŚS. 
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9. Osobie, która podała dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści danych, a także prawo do ich 

poprawiania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

11. Dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie 

przepisów prawa. 

 

§ 21 

 

1. Zmiana postanowień Regulaminu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego ustalenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące zasady i przepisy prawne. 

3. Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 
Uzgodniono w dniu: …......................................... 

 

 

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

                                                                         (podpis i  pieczątka dyrektora szkoły) 

 ………………………………………… 

(podpisy przedstawicieli organizacji 
 związkowych i pieczęć organizacji)   
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu ZFŚS 

………… ………………………………………                                                       Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Małdytach 

 (imię i nazwisko, adres zamieszkania)                                       

 

OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w …….. roku 

 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

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

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

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

4. ...........................................................................................................  

5. ...........................................................................................................  

6. ...........................................................................................................  

7. ………………………………………………………………………….. 

8. ………………………………………………………………………….. 

Za członków wspólnego gospodarstwa domowego uważa się wszystkich członków rodziny tworzących wspólne 
gospodarstwo domowe, gospodarujących i utrzymujących się ze wspólnego dochodu 

 

Oświadczam, że dochody moje i wymienionych kolejno członków wspólnego gospodarstwa 

domowego  składają się z: 

L.p. Źródło dochodu 

Roczny dochód brutto 

/przychód pomniejszony 

o koszty uzyskania/ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7 
  

8 
  

Należy podać wszystkie dochody ( w tym np. umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie albo innej umowy 

o świadczenie usług,  emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, kompensacyjne, rządowe świadczenia 
rodzinne, alimenty, dochody ze środków U.E., inne dochody nieopodatkowane w Polsce, itd. po odliczeniu 

kosztów uzyskania ) wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego.  
  

Oświadczenie o wysokości dochodów  

Oświadczam, że miesięczny dochód na jednego członka mojego gospodarstwa domowego uzyskany w 

poprzednim roku kalendarzowym wynosił:  

.............................................................................. ....................................................  zł. 

(wspólny roczny dochód brutto : 12 m-cy : ilość osób w rodzinie) 

 

 Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna za 

wpisanie danych nieprawdziwych.  

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

                                                                     (data i czytelny podpis ) 

  

Rezygnacja z deklaracji dochodów 

 

Rezygnuję z możliwości złożenia oświadczenia o wysokości dochodów, co będzie skutkowało zaliczeniem 

mnie, moich dzieci* (niepotrzebne skreślić) jako uprawnionych z korzystania środków ZFŚS osiągających 

dochód zaliczony do najwyższego przedziału progu dochodowego. 

 

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

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

                        (data i czytelny podpis ) 
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                                                                                                         Załącznik Nr 2 do Regulaminu ZFŚS 

                                                                                                                                 Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Małdytach 

  

WNIOSEK 

O UDZIELENIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA W MAŁDYTACH 

  

  

Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy: ………………………………………………………………… 

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

Kategoria osoby uprawnionej (podkreślić właściwe):  

- pracownik, były pracownik, dziecko pracownika, dziecko byłego pracownika  

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Małdytach 

świadczenia w formie *……………………………………………………….............................................. 

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

 

Uzasadnienie wniosku:…………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

  

Oświadczam, że łączny dochód wraz z przysporzeniami wykazany w złożonym oświadczeniu o sytuacji 

życiowej ( rodzinnej i materialnej) za miniony  rok nie uległ zmianie / uległ następującej zmianie**  

Uzasadnienie: 

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

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

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

   

W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące załączniki: 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

Objaśnienia do wniosku:     

* (wybrać właściwe) dofinansowania do: wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie w formie: 

wypoczynku urlopowego, „wczasów pod gruszą”, wypoczynku w ośrodku wczasowym, wypoczynkowo-

rehabilitacyjnym, sanatorium, zorganizowanego wypoczynku dzieci,  

udzielenia zapomogi: losowej, socjalnej 
** niepotrzebne skreślić 

  

                                                                                        ……………………………………….. 
                                                                                              (data i podpis wnioskodawcy) 

   

Decyzja Pracodawcy  

  

Przyznano – odmówiono** świadczenia (rodzaj)……………………………………………………… 

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

w kwocie …………………zł (słownie: …………………………………………………..….. zł brutto) 

 

   

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

(podpis przedstawiciela pracowników )                                              (podpis dyrektora szkoły) 
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                                                                                                             Załącznik Nr 3 do Regulaminu ZFŚS 

Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Małdytach 
 

 

KATALOG DOFINANSOWYWANIA DO ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA W MAŁDYTACH  

 

TABELA  1 

 Dofinansowywanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej organizowanej 

przez Pracodawcę (§ 12 ust. 1,2) 

 

Miesięczny dochód na 1 członka wspólnego 

gospodarstwa domowego uprawnionego 
Dofinansowanie w wysokości % 

poniesionych kosztów 

Maksymalna kwota 

dofinansowania do 

zł 

do 2500 zł 80% 120 

2500 – 3500 zł 60% 100 

powyżej 3500 zł 40% 80 

 

 

TABELA  2 

 Dofinansowywanie turystyki rekreacyjnej organizowanej przez Pracodawcę w 

formie wycieczek    krajowych i zagranicznych (§ 12 ust. 3) 

 

Miesięczny dochód na 1 członka wspólnego 

gospodarstwa domowego uprawnionego 

Dofinansowanie w wysokości % 

poniesionych kosztów 

Maksymalna kwota 

dofinansowania do 

zł 

do 2500 zł 60% 1000 

2500 – 3500 zł 50% 900 

powyżej 3500 zł 40% 800 

 

 

TABELA  3 

 Dofinansowywanie wypoczynku urlopowego zorganizowanego przez osobę uprawnioną we własnym 

zakresie (§ 13 ust. 1 pkt 1) 

 

Miesięczny dochód na 1 członka wspólnego 

gospodarstwa domowego uprawnionego 

Maksymalna kwota dofinansowania do  

zł 

do 2500 zł 900 

2500 – 3500 zł 850 

powyżej 3500 zł 800 
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 TABELA  4 

 Dofinansowywanie wypoczynku w formie „Wczasów pod gruszą” zorganizowanego przez osobę 

uprawnioną we własnym zakresie (§ 13 ust. 1 pkt 2) 

 

Miesięczny dochód na 1 członka wspólnego 

gospodarstwa domowego uprawnionego 

Maksymalna kwota dofinansowania do  

zł 

do 2500 zł 900 -1150 

2500 – 3500 zł 850 - 1120 

powyżej 3500 zł 800 - 1100 

 

 

 TABELA  5 

 Dofinansowywanie wypoczynku zorganizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie – 

pobyt w ośrodku wypoczynkowym, wypoczynkowo-rehabilitacyjnym, sanatorium (§ 13 ust. 1 pkt 3) 

 

Miesięczny dochód na 1 członka wspólnego 

gospodarstwa domowego uprawnionego 
Dofinansowanie w wysokości % 

poniesionych kosztów 

Maksymalna kwota 

dofinansowania do 
zł 

do 2500 zł 50% 1500 

2500 – 3500 zł 40% 900 

powyżej 3500 zł 30% 800 

 

 

 TABELA  6 

 Dofinansowywanie zorganizowanego wypoczynku dzieci (§ 14 ust. 1 pkt 1) 

 

Miesięczny dochód na 1 członka wspólnego 

gospodarstwa domowego uprawnionego 
Dofinansowanie w wysokości % 

poniesionych kosztów 

Maksymalna kwota 

dofinansowania do  

zł 

do 2500 zł 60% 1200 

2500 – 3500 zł 40% 950 

powyżej 3500 zł 20% 650 

 

 

 TABELA  7 

 Świadczenie świąteczne w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świątecznym i zimowym:  

(§ 17 ust. 1 pkt 1 i 2) 

 

Miesięczny dochód na 1 
członka wspólnego 

gospodarstwa domowego 

uprawnionego 

Świadczenie świąteczne dla 

dzieci do zł 

Świadczenie świąteczne dla 

pozostałych uprawnionych do  

zł 

Maksymalna kwota 

dofinansowania 
Maksymalna kwota dofinansowania 

do 2500 zł 100 600 

2500 – 3500 zł 80 550 

powyżej 3500 zł 60 500 

Wielkości  świadczeń przedstawione w tabelach od 1- 7, po uzgodnieniu z komisją socjalną, 

mogą ulec zmianom. 
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                                                                                                                                     Załącznik Nr 4 do Regulaminu ZFŚS 

Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Małdytach 

 

 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA W MAŁDYTACH  

  

  

Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy: ………………………………………………………………… 

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

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Małdytach pożyczki na cele mieszkaniowe w kwocie ………… zł.  

 

Pożyczka zostanie przeznaczona na* ……………………………………….. 

 

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie jej poręczenie przez dwóch poręczycieli, tj.: 

1) …………………. 

2) …………………. 

 

Oświadczam, że łączny dochód wraz z przysporzeniami wykazany w złożonym oświadczeniu o sytuacji 

życiowej rodzinnej i materialnej za miniony rok nie uległ zmianie / uległ następującej zmianie**  

Uzasadnienie: 

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

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

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

   

W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące załączniki: 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

Objaśnienia do wniosku:     

* (wybrać właściwe):  

1) uzupełnienie udziału własnego na mieszkanie budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe lub inne 

podmioty gospodarcze,  

2) uzupełnienie udziału własnego na budowę domu jednorodzinnego,  

3) zakup mieszkania lub domu,  

4) wykupienie na własność mieszkania, 

5) spłatę kredytu bankowego udzielonego na zakup domu lub mieszkania,  

6) przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej oraz adaptację 

pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,  

7) remonty kapitalne oraz modernizacje mieszkania lub domu jednorodzinnego,  

8) drobne remonty mieszkania lub domu jednorodzinnego 

** niepotrzebne skreślić 
  

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

                                                                                              (data i podpis wnioskodawcy) 
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                                                                                                                                     Załącznik Nr 5 do Regulaminu ZFŚS 

Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Małdytach 

 

 

UMOWA nr ........................... 

o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe 

 

zawarta w dniu .................................... w Małdytach pomiędzy: 

 

12. Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach, 14-330 Małdyty, ul. Kopernika 1, 

zwanym dalej „Pożyczkodawcą”, 

 

a 

 

13.  .....................................................................  zamieszkałym ……................................ 

…………………………………... zwanym dalej „Pożyczkobiorcą” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Przyznaje się Panu/Pani …................................................................................................ ze środków 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach 

pożyczkę w wysokości …....................................... złotych (słownie: …………….......)  z przeznaczeniem na 

cele mieszkaniowe, tj. ......................................... 

 

§ 2 

 

1. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 1,0 % od przyznanej kwoty. 

2. Pożyczka podlega spłacie w całości, a okres jej spłaty wynosi …......... miesiące/ miesięcy.   

3. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia .............................................. w następujących ratach 

miesięcznych: ………… zł (słownie: ……………………………….), płatnych w dniu wypłaty 

wynagrodzenia pożyczkobiorcy. 

 

§ 3 

 

Pożyczkobiorca upoważnia pożyczkodawcę do dokonania potrąceń kolejnych rat pożyczki określonych w § 2 

umowy z przysługującemu mu wynagrodzenia o pracę. 

 

§ 4 

 

19. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości wraz z oprocentowaniem w razie rozwiązania z 

pożyczkobiorcą stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika lub porzucenia pracy przez 

pożyczkobiorcę.  

20. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w innym trybie niż określone w ust. 1 spłata pożyczki następuje 

na warunkach ustalonych w umowie. Postanowienia § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio.  
 

§ 5 

 

W przypadku braku spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę za jej spłatę wraz z oprocentowaniem odpowiadają 

solidarnie poręczyciele. 

 

 

§ 6 

 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.  

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

3. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych i niniejszej umowy, którą podpisuje. 
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4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

umowy.  

 

Pożyczkodawca:                                                                  Pożyczkobiorca: 

 

 

 

 

Poręczenie spłaty  

My niżej podpisani oświadczamy, że w razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej 

przez wyżej wymienionego ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę jako poręczyciele solidarnie odpowiedzialni na 

pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami: 

 

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

PESEL: …………………………..  

DO seria …....................... nr ….......................... wydany przez …...........................................................   

 

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

(data i czytelny podpis poręczyciela) 

 
2. Pan/Pani ….......................................................................... zam. …....................................................... 

PESEL: …………………………..  

DO seria …....................... nr ….......................... wydany przez …...........................................................   

 

 

 

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

                                                                                 (data i czytelny podpis poręczyciela) 
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                                                                                                                                      Załącznik Nr 6 do Regulaminu ZFŚS 

Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Małdytach 

 

 

 

   

ROCZNY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY 

 na ……. (wzór) 

  

Planowane dochody: 

  

z corocznego odpisu podstawowego-                                                         

środki niewykorzystane z poprzedniego roku-                             

                                                                                                                                                                           

Razem do wykorzystania-                                                          

  

Planowane wydatki: 

  

Lp. Rodzaje wydatków na działalność socjalną Kwota 

  

 zł 

1. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli (na podstawie KN)  

2. Wczasy pod gruszą  

3 Wypoczynek w formie turystyki grupowej  

4 Zwiększone wydatki w okresie wiosennym i jesienno-

zimowym 
 

6. Zapomogi losowe i długotrwała choroba  

7 Dopłata do sanatorium  

8 Wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie  

9.  Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna  

10. Inną działalność socjalną zgodną z ustawą o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych. 

Paczki dla dzieci 

 

Ogółem wydatki  

  

Uwaga: W razie potrzeby mogą nastąpić w ciągu roku przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach 

planu. 

  

  

  

  

                                                                                                                      Dyrektor: 
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                                                                                                           Załącznik Nr 7do Regulaminu ZFŚS 

Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Małdytach 

 

 

ROZLICZENIE ROCZNEGO PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO 

 za rok … (Wzór) 

  

ROZCHODY:  

  

Lp. Rodzaje wydatków na działalność socjalną Kwota 

  

 zł 

1. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli (na podstawie KN)  

2. Wczasy pod gruszą  

3 Wypoczynek w formie turystyki grupowej  

4 Zwiększone wydatki w okresie wiosennym i jesienno-

zimowym 
 

6. Zapomogi losowe i długotrwała choroba  

7 Dopłata do sanatorium  

8 Wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie  

9.  Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna  

10. Inna działalność socjalna zgodna z ustawą o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych. 

Paczki dla dzieci 

 

Ogółem wydatki  

  

Przychody: 

1. Pozostałość środków z dnia 31.12.20..r. –                        

2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –  

                                                                                        

RAZEM:  

Do wykorzystania w roku ….. pozostała kwota - …………… zł  

  

  

  

  

                                                                                                                      Dyrektor:         

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 


