
 

 

 

 

Regulamin 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze 

 

 

 

 

I. Podstawy prawne wydania regulaminu 

§  1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na 

podstawie:  

a) ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. 2017 r. poz. 2191 

z późniejszymi zmianami), 

b) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1881 z późniejszymi 

zmianami),  

c) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późniejszymi 

zmianami),  

d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2018 . poz. 200 z późn. 

zm.), 

e) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077),  

f) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania 

przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. 

2009 nr 43 poz. 349),  

g) obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy 

w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego  za dany rok kalendarzowy 

h) obwieszczenia GUS o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej w roku 

poprzednim 

i) innych podstaw prawnych i zasad powszechnie obowiązujących w zakresie organizowania 

działalności socjalnej finansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001881&min=1
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090430349
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090430349
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II. Postanowienia ogólne 

 

§ 2. 1.Fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem zbiorowego spożycia. Niekorzystanie z niego nie 

uprawnia pracownika do otrzymania jakichkolwiek ekwiwalentów i kierowania roszczeń do innych osób 

i instytucji prawnych.  

2. Niniejszy regulamin określa przeznaczenie środków na poszczególne cele i rodzaje działalności 

socjalnej w Szkole Podstawowej  zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu. 

3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

a) Szkoła – Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze 

b)  Pracodawca – Dyrektor szkoły, 

c) Związki zawodowe działające w szkole, 

d) Zespół Funduszu – gremium, w skład którego wchodzą : dwie osoby reprezentujące pracodawcę  i 

dwóch przedstawicieli związków zawodowych działających w szkole, 

e) Działalność socjalna –płatne usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form 

wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi 

w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach 

oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub 

finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych 

umową. 

§ 3. Podstawę gospodarowania Funduszem stanowią: 

a) regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

b) roczny plan finansowy Funduszu (załącznik Nr 1), 

c) preliminarz wydatkowania Funduszu (załącznik Nr 2),  

d) tabela określająca rodzaj i wysokość świadczeń wypłacanych z ZFŚS w zależności od dochodu 

(załącznik Nr 3). 

§ 4. 1. Roczny plan finansowy Funduszu ustala Pracodawca na podstawie obowiązujących przepisów.  

2. Preliminarz (załącznik Nr 2) i tabelę (załącznik Nr 3)  na dany rok ustala Pracodawca ze związkami 

zawodowymi nie później niż do końca pierwszego kwartału nowego roku budżetowego. 

§ 5. Obsługę finansowo-księgową sprawuje Skarbnik Urzędu Gminy w Nowym Dworze. 
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III. Zasady tworzenia funduszu świadczeń socjalnych 

 

§ 6. Fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, którego wysokość 

wynosi:  

a) dla nauczycieli dokonuje się odpisu w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli 

zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny etat) i 110 % kwoty 

bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej,  

b) dla pracowników administracji i obsługi 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 

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

wynagrodzenie to stanowiło kwotę wyższą – zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS,  

c) odpis dla nauczycieli byłych pracowników, będących emerytami i rencistami wynosi 5 % pobieranych 

przez nich emerytur i rent (art. 52 ust. 2 Karty Nauczyciela).  

§ 7. 1. Wysokość odpisu podstawowego zwiększa się o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, 

o którym mowa w § 6 pkt b, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki, a także na każdą 

osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.  

2. Środki funduszu świadczeń socjalnych mogą być zwiększone o:  

a) darowizny, zapisy osób fizycznych oraz prawnych,  

b) odsetki z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe,  

c) odsetki od środków funduszu.  

 

IV. Uprawnieni do korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

 

§ 8. 1. Uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:  

a) pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy na czas określony i nieokreślony w pełnym i niepełnym 

wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, w tym osoby przebywające na urlopie dla 

poratowania zdrowia, urlopie macierzyńskim i wychowawczym oraz członkowie ich rodzin, 

b) emeryci i renciści, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 

oraz członkowie ich rodzin. 

c) nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, którzy odeszli ze szkoły na świadczenie przedemerytalne. 
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2. Za członków rodzin uważa się:  

a) współmałżonka lub osobę pozostającą w faktycznym pożyciu, prowadzącą wspólne gospodarstwo 

domowe, 

b)  dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej do lat 18 – pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej, a jeśli kształcą się w szkole – do 

ukończenia nauki (nie dłużej jednak niż do 25 roku życia),  

c) innych członków rodziny, zamieszkujących i prowadzących z pracownikiem wspólne gospodarstwo 

domowe.  

3. W przypadku zatrudnienia w zakładzie pracy członków rodziny pracownika, wymienionych w § 8 ust. 1 

pkt.1, każda z osób w pełni korzysta z uprawnień zawartych w Regulaminie.  

 

V. Przeznaczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

 

§ 9. 1. Środki Funduszu są przeznaczone na:  

a) świadczenia urlopowe nauczycieli – wypłacane do końca sierpnia – ustalane w wysokości 

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

niezależne od jego sytuacji materialnej, 

b) dofinansowanie do wypoczynku pracowników i byłych pracowników (zorganizowany we 

własnym zakresie lub przez instytucje), 

c) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci, 

d) udzielanie pomocy finansowej w postaci zapomóg losowych, zapomóg na cele socjalno-

bytowe, dofinansowania zwiększonych wydatków przed świętami, 

e) dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i przez opiekuna dziennego, 

f) dofinansowanie do „choinki” i paczek świątecznych dzieci, 

g) dopłaty do imprez sportowo - rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych, 

h) finansowanie imprez pracowniczych: integracyjnych,  wypoczynkowo- rekreacyjnych 

(finansowanie przez pracodawcę ze środków Funduszu usługi bez kryterium socjalnego), 

i) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe. 

 

 

2. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku letniego lub zimowego należy składać w terminach:  
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a) do 15 września danego roku – wypoczynek letni,  

b) do końca lutego danego roku – wypoczynek zimowy.  

3. Działalność kulturalno – oświatowa, sportowo-rekreacyjna obejmuje:  

a) dofinansowanie do zakupionych przez pracodawcę biletów na imprezy kulturalno –  

oświatowe lub sportowo - rekreacyjne,  

b) dofinansowanie do innej organizowanej przez zakład pracy działalności kulturalno – 

oświatowej według potrzeb i uzgodnień z zakładowymi organizacjami związkowymi,  

c) dofinansowanie do organizowanych przez zakład pracy wycieczek turystyczno - 

krajoznawczych. 

4. Pomoc finansowa w postaci zapomóg losowych  przyznawana jest osobom znajdującym 

się  w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, dotyczy klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń 

losowych, długotrwałej choroby. 

 

 

VI. Zasady i warunki realizacji poszczególnych  świadczeń socjalnych 

 

 

§ 10. 1. Środkami Funduszu administruje i zapewnia jego obsługę dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym 

Dworze. 

2. Środkami funduszu dysponuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami 

działającymi na terenie placówki.  

§ 11. 1. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych zainteresowane otrzymaniem 

określonych indywidualnych świadczeń powinny złożyć odpowiednie wnioski o ich przydzielenie 

(załącznik Nr 4).  

2. Przyznawanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzależnione jest od sytuacji 

życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego Funduszu.  

3. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy.  

4. Kryterium materialnym jest przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie uprawnionego 

podany w złożonym przez niego oświadczeniu (załącznik Nr 5). Dochód ten uprawniony dzieląc 

łączną kwotę dochodów netto wszystkich członków swojej rodziny razem zamieszkujących i 

pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym przez liczbę tych osób.  

5. Za dochód uważa się wszelkie dochody z tytułu: zatrudnienia, działalności gospodarczej, 

gospodarstwa rolnego, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, emerytur i rent wraz ze 

wszystkimi dodatkami z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego. 
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6. Oświadczenie osoby uprawnionej do świadczeń o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej składane 

jest raz w roku w terminie do końca marca. Osoby, które w podanym terminie nie złożą oświadczenia, 

zostaną zakwalifikowane do grupy o najwyższym dochodzie. 

7. Nauczyciele- byli pracownicy są zobowiązani złożyć dodatkowo oświadczenie o wysokości 

pobieranego świadczenia emerytalno - rentowego w celu naliczenia środków funduszu (załącznik Nr 

6). 

8. Wysokość dofinansowania różnych form działalności socjalnej świadczonej na rzecz osób 

uprawnionych jest ustalana według szczegółowej tabeli (załącznik Nr 3), opracowanej z 

zastosowaniem kryterium dochodowego i sytuacji rodzinnej. 

9. Dopłata do jednej spośród wskazanych w regulaminie form wypoczynku przysługuje osobie 

uprawnionej tylko raz w roku. 

10. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznaje się na podstawie wniosku 

osoby uprawnionej oraz innych dokumentów poświadczających sytuację :  

a) zaświadczeniem potwierdzającym uczestnictwo w zorganizowanych formach wypoczynku 

(wczasy, kolonie, obozy młodzieżowe, zimowiska, „zielone szkoły”),  

b) oświadczeniem o wysokości dochodów osoby uprawnionej przypadających na jednego członka 

jego rodziny,  

c) opisem sytuacji losowej w przypadku ubiegania się o bezzwrotną zapomogę pieniężną, 

d) zaświadczeniem potwierdzającym zasadność ubiegania się o przyznanie świadczenia w 

przypadku zapomóg losowych, 

e) fakturę lub rachunek potwierdzające poniesione wydatki (w przypadku zapomóg zdrowotnych 

i dofinansowania zorganizowanego wypoczynku), 

f) dokumenty potwierdzające zasadność ubiegania się o pożyczkę z ZFŚS z przeznaczeniem na 

cel mieszkaniowe (z wyjątkiem pożyczki na cele remontowe). 

 

11. Wnioski o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych rozpatrywane są co 

najmniej raz na kwartał lub według potrzeb.  

12. Każdorazowo po rozpatrzeniu wniosków sporządzany jest protokół odnośnie podjętych decyzji o 

przyznanych świadczeniach.  

13. Decyzję podejmuje dyrektor po zaopiniowaniu wniosków i uzgodnieniu wspólnego stanowiska ze 

wszystkimi działającymi w szkole organizacjami związkowymi (wzór decyzji - załącznik Nr 8). 

14. O wsparcie finansowe dla pracownika będącego w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, może 

również wystąpić Pracodawca i związki zawodowe działające w szkole. 
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VII. Zasady udzielania pomocy mieszkaniowej 

 

 

§ 12. 1. Środki Funduszu w zakresie pomocy mieszkaniowej przeznacza się na:  

a) pokrycie kosztów związanych z zakupem lub budową lokalu mieszkalnego,  

b) przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkaniowe,  

c) remonty i modernizację lokali mieszkalnych i domów rodzinnych. 

2. Czas spłaty pożyczki mieszkaniowej trwa od roku do trzech lat, zgodnie z wnioskiem pracownika.  

3. Warunkiem przyznania kolejnej pożyczki mieszkaniowej jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej 

w określonym umową terminie. 

4. Spłata pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu od jej przyznania.  

5. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia.  

6. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy  umarza się resztę zadłużenia.  

7. Niespłacona pożyczka udzielona ze środków ZFŚS staje się natychmiast wymagana w razie 

wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Przyznaną pożyczkę należy spłacić jednorazowo w 

całości, chyba że zakład pracy zgodzi się na inne zasady spłaty. Powyższy zapis nie dotyczy osób, 

które dalej będą przynależeć do szkoły. 

8. Pożyczki udzielane pracownikom podlegają zabezpieczeniu przez poręczenie dwóch osób 

zatrudnionych w Szkole w Nowym Dworze. 

9. Emeryt, rencista (uprawniony do korzystania z funduszu) może otrzymać pożyczkę pod warunkiem, 

że  żyranci są pracownikami  Szkoły w Nowym Dworze.  

10. Udzielane pożyczki są oprocentowane w wysokości 3 % w stosunku rocznym.  

11. Komplet dokumentów powinien zawierać:  

a) w przypadku remontu mieszkania lub domu:  

▪ wniosek (załącznik Nr 4),  

▪ umowę (załącznik Nr 7).  

b) w przypadku zakupu mieszkania lub budowy domu należy dołączyć:  

▪ umowę z developerem lub spółdzielnią 

lub 

▪ kosztorys poświadczony przez uprawnionego inspektora nadzoru,  

▪ kserokopię aktu własności działki i zezwolenia na budowę.  
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VIII.     Postanowienia końcowe 

 

 

§ 13. Podstawowymi dokumentami dotyczącymi działalności socjalnej są:  

a) regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,  

b) księga protokołów Zespołu Funduszu.  

§ 14. Postanowienia regulaminu wraz z załącznikami podaje się do wiadomości ogółu pracowników (do 

wglądu w kancelarii szkoły). Związki zawodowe otrzymują po jednym egzemplarzu regulaminu. 

§ 15. Aneksy i zmiany do regulaminu muszą być uzgadniane ze związkami zawodowymi (w trybie 

uzgodnień regulaminu). 

§ 16. Zmiany do regulaminu może wnieść pracodawca i związki zawodowe. 

§ 17. Ostateczną decyzję po zaopiniowaniu wniosku przez Zespół Funduszu podejmuje Pracodawca.  

§ 18. 1. Powołania członków Zespołu Funduszu dokonuje pracodawca.  

2. Powołanie do Zespołu Funduszu dwóch przedstawicieli związków zawodowych działających w szkole 

następuje na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Nowym 

Dworze a Zarządem Oddziału działających na terenie szkoły związków zawodowych. 

§ 19. Traci moc Regulamin ZFŚS z dnia 16 marca 2015 roku.  

§ 20. Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od ogłoszenia Radzie Pedagogicznej  tj. od dnia   

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

§ 21. Załączniki :  

 Plan Finansowy       - załącznik Nr 1, 

Preliminarz wydatków       - załącznik Nr 2 

 Tabela – Rodzaj i wysokość świadczeń wypłacanych z ZFŚS w zależności od     

        dochodu      - załącznik Nr 3, 

 Wniosek o przyznanie świadczenia     - załącznik Nr 4, 

Oświadczenie o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej  - załącznik Nr 5, 

Oświadczenie o wysokości pobieranego świadczenie emerytalno – rentowego  

         - załącznik Nr 6, 
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 Umowa o pożyczkę z ZFŚS na cele mieszkaniowe   - załącznik Nr 7, 

Wzór decyzji o przyznaniu świadczenia     - załącznik Nr 8. 

 . 

Uzgodniono ze związkami zawodowymi :                                   Pracodawca : 

 

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



Załącznik Nr 1 

 

Nowy Dwór, dn. ………………………………….. 

 

 

PLAN FINANSOWY 

 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok ………………….… 

 

 

I. Informacje wstępne : 

 

1. Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty    …………….   

2. Liczba pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty   …………….   

3. Liczba nauczycieli emerytów, rencistów lub pobierających 

 świadczenie przedemerytalne      ……………..   

4. Liczba pracowników niepedagogicznych na emeryturach, rentach lub pobierających 

 świadczenie przedemerytalne      ……………..   

 

II. Środki niewykorzystane w roku poprzednim   …………………………. 

III. Planowane przychody Funduszu : 

1. Odpis na zatrudnionych nauczycieli    ………………………. 

2. Odpis na zatrudnionych pracowników obsługi  ……………………... .     

3. Odpis na nauczycieli – emerytów, rencistów, lub pobierających 

 świadczenie przedemerytalne    ……………………….. 

4. Odpis na pozostałych emerytów i rencistów  oraz pobierających  

świadczenie przedemerytalne    ………………………..  

5. Planowane wpływy ze spłat pożyczek   ……………………….        

 

 

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

      podpis  Księgowej                                                              podpis Dyrektora  
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                                                                                                                       Załącznik Nr 2                                                                                                   

 

                                                                                                 Nowy Dwór, dnia ……………………….…… 

 

PRELIMINARZ  

wydatków środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze  

 

na rok ……………………..… 

Wydatki 

                  %                   PLN 

      

a) świadczenia urlopowe nauczycieli      …………………………… 

b) dofinansowanie do wypoczynku pracowników, byłych pracowników,  

zorganizowanego wypoczynku dzieci    ………………………….. 

c) pomoc finansowa dla pracowników i emerytowanych pracowników,  

w tym finansowe świadczenia przedświąteczne   ………………………….. 

d) dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach  

i przez opiekuna dziennego      …………………………… 

e) dofinansowanie do „choinki” i paczek świątecznych dzieci  …………………………… 

f) dopłaty do imprez sportowo - rekreacyjnych oraz kulturalno  

-oświatowych       ………………………….. 

g) finansowanie imprez pracowniczych: integracyjnych,  wypoczynkowo-  

rekreacyjnych       …………………………… 

h) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe.    …………………………. 

 

  

                                                                          Razem: 100 %   ………………………….. 

 

         Uzgodniono ze związkami zawodowymi działającymi w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze 

                                                                                                   

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

Przedstawiciele Organizacji Związkowych       Dyrektor                            

 



 

Załącznik Nr 3 

RODZAJ I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 

WYPŁACANYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

W ZALEŻNOŚCI OD DOCHODU 

 

TABELA OBOWIĄZUJĄCA W ROKU ………… 

l.p. Wysokość dochodu na 1 

osobę w rodzinie 

Wysokość dofinansowania do 

wypoczynku pracowników i 

byłych pracowników 

Wysokość dofinansowania 

zorganizowanego 

wypoczynku dzieci 

Wysokość pomocy 

finansowej 

Wysokość 

dofinansowania opieki 

nad dziećmi w żłobkach, 

przedszkolach i przez 

opiekuna dziennego 

Wysokość dofinansowania 

do „choinki” i paczek 

świątecznych dzieci 

1.  

 

     

2.  

 

     

3.  

 

     

4.  

 

     

 

Wysokość świadczeń została uzgodniona ze związkami zawodowymi działającymi w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze. 

 

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

podpis przedstawiciela związków zawodowych       podpis  dyrektora 

 



 

Załącznik Nr 4 

 

………………………………., dnia…………………….. 

miejscowość     data  

 

…………………………………….                                             
     nazwisko i imię wnioskodawcy 

 

……………………………………. 
           adres zamieszkania 

 

…………………………………….                                       Dyrektor  

                                                                                                Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze 

 

 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA  

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

 

  Proszę  o przyznanie  świadczenia  ze  środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 

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

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

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

 

                                                                       

……………………………………… 

                                                                                                       podpis wnioskodawcy 
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Załącznik Nr 5 

 

…………………………………………                       …………………….. dn. ………………………..…… 

                     (imię i nazwisko) 

 

………………………………………… 

                  (adres zamieszkania) 

 

…………………………………………  OŚWIADCZENIE 

 

o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej  

 

osoby uprawnionej do świadczeń  ZFŚS w roku ……………. w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze  

 

 

1. Sytuacja materialna:  

Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto* na członka mojej rodziny** wyniósł: 

□  do 1000 zł      □ od 1001 do 2000 zł 

□ od 2001 do 3000 zł     □ powyżej 3001 zł 

 

2. Sytuacja rodzinna 

□ jedno dziecko na utrzymaniu w wieku: do 18 lat □, w wieku 18-25 lat □ 

□ 2-3 dzieci na utrzymaniu, w tym w wieku: do 18 lat □, w wieku 18-25 lat □ 

□ 4 i więcej dzieci na utrzymaniu, w tym w wieku: do 18 lat □, w wieku 18-25 lat □ 

□ osoba bezdzietna lub nieposiadająca dzieci na utrzymaniu  

 

3. Sytuacja rodzinna: 

□ samotne wychowywanie dziecka/dzieci,  □ rodzina pełna,  □ osoba samotna 
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4. Inne informacje o sytuacji rodzinnej i życiowej, które osoba uprawniona uzna za istotne dla celów 

uzyskania świadczeń: 

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

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

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

 

• Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnym podpisem. Jestem poinformowany/a, 

że oświadczenie do celów funduszu jest dokumentem w świetle art. 245 Kodeksu postępowania 

cywilnego, a prawidłowość danych w nim zawartych może być weryfikowana w trybie art. 253 kpc. 

Przyjmuję do wiadomości, że kłamstwo w oświadczeniu traktowane będzie jak oszustwo w celu 

wyłudzenia świadczeń. W przypadku gdy pracodawca zdobędzie dowody oszustwa może domagać się 

zwrotu świadczenia jako świadczenia nienależnego. 

 

 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

                                                                            

 

 

 ………………………………..……….. 

                                                                                                                      (podpis ) 

 

*Dochód z  tytułu: zatrudnienia, działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, umów zlecenia lub o 

dzieło, alimentów, stypendiów, emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami z wyjątkiem dodatku 

pielęgnacyjnego. Oblicza się dzieląc łączną kwotę dochodów netto wszystkich członków rodziny razem 

zamieszkujących i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym przez liczbę tych osób.  

 

**Za członka rodziny w celu ustalenia wysokości dochodu na osobę uznaje się: współmałżonka prowadzącego 

wspólne gospodarstwo domowe, dzieci do 18 roku życia pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej, a 

jeśli kształcą się w szkole – do ukończenia nauki (nie dłużej jednak niż do 25 roku życia),  innych członków 

rodziny, nie mających własnego źródła utrzymania, zamieszkujących i prowadzących z pracownikiem 

wspólne gospodarstwo domowe. 
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Załącznik Nr 6 

 

…………………………………………                              ……………………., dn. ……………………… 

                     (imię i nazwisko) 

………………………………………… 

                  (adres zamieszkania) 

………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 

 

o wysokości pobieranego świadczenia emerytalno - rentowego w celu naliczenia odpisu na ZFŚS dla 

nauczycieli emerytów i rencistów na ………………..…….rok. Oświadczam, że wysokość pobranej 

emerytury (renty)* w …………………….…..… roku wyniosła …………………...…..  złotych, (słownie: 

…………………………………………………......................................................................................) 

 

 

* Na podstawie dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez organ emerytalno – rentowy 

o wysokości pobranej emerytury za ubiegły rok kalendarzowy lub PIT-40A. 

 

Pouczenie: 

Oświadczenie osoby uprawnionej do celów funduszu jest dokumentem w świetle art. 245 kpc, 

a prawidłowość danych w nim zawartych może być weryfikowana w trybie art. 253 kpc. 

Osoba składająca oświadczenie przyjmuje do wiadomości, że kłamstwo w oświadczeniu traktowane 

będzie jak oszustwo w celu wyłudzenia świadczeń. W przypadku gdy pracodawca zdobędzie dowody 

oszustwa może domagać się zwrotu świadczenia jako świadczenia nienależnego. 

 

Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnym podpisem 

 

 

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

                                                                                                                      (podpis ) 
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Załącznik Nr 7 

UMOWA 

 

 o pożyczkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

na cele mieszkaniowe 

 

 

W dniu …………………… pomiędzy Szkołą Podstawową zwaną dalej Zakładem pracy ,  w imieniu 

której działa Dyrektor……………………………………………………………….. 

a Panią/ Panem ……………………………………………….. zwanym dalej pożyczkobiorcą 

zamieszkałą/ym w …………………………………………………………………... 

została zawarta umowa następującej treści: 

      § 1. Decyzją Dyrektora Nr ………. z dnia ……………….. w trybie i na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2191 z późniejszymi 

zmianami) i Regulaminie ZFŚS z dnia …………………………………..…… została przyznana Pani/ Panu 

…………………………………………….……………………….. 

ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczka w wysokości ……………….. słownie 

złotych ……………………………………………………………………………………….…….    

oprocentowana………………% w stosunku rocznym z przeznaczeniem na ………………………………. 

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

    § 2. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi………………..lata. 

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia …………..…….. w ratach miesięcznych. 

Pierwsza rata ……………….……….zł., pozostałe po …………….……………zł. 

    § 3. Pożyczkobiorca będący pracownikiem czynnym upoważnia organ dokonujący wypłaty uposażenia do 

potracenia należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu za 

pracę wynagrodzenia. 

   § 4. Pożyczkobiorca będący emerytem lub rencistą zobowiązuje się dokonywać wpłaty rat na konto Szkoły 

……………………………………………… do dnia 20 każdego miesiąca. 

   § 5. Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami  staje się natychmiast wymagalna w wypadku : 

1. wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie porzucenia pracy przez pracownika, 

2. rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy, 

3. rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem  z powodu nienależytego wywiązywania się 

pracownika ze swoich obowiązków, 

4. rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem – o ile nie jest to związane 

z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000800&min=1
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5. ustania przyczyn, ze względu na które została udzielona pożyczka (np. rezygnacja z budowy, 

kupna, zamiany mieszkania/domu). 

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

nieważności. 

   § 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

04.03.1994 r. o zakładowych funduszach świadczeń socjalnych (t.j. .Dz.U z 2017 r. poz. 2191 z późniejszymi 

zmianami), 

  § 8 . Umowa  niniejsza  została  sporządzona 3 jednobrzmiących egzemplarzach ,  których jeden otrzymuje 

pożyczkobiorca. 

 § 9. Pożyczkobiorca zobowiązany jest zawiadomić pożyczkodawcę o zaistniałych zmianach zawartych 

w umowie. 

 

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

     Podpis  pożyczkobiorcy                                                             Podpis pożyczkodawcy 

 

Nr dowodu osobistego     ………………...………     wydany przez ………………………………………. 

 

 

Oświadczenie poręczycieli: 

 

       W razie  nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej wymienionego ze 

środków Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych  wyrażamy zgodę jako solidarnie odpowiedzialni na 

pokrycie należnej kwoty z odsetkami z naszych  

wynagrodzeń: 

1. Pan/i …………………………………………………………………………………………. 

    zam. ………………………………………………………………………………………….. 

    zatrudniony ………………………………………………………………………… 

    Nr dowodu osobistego …………………… wydany przez ……………………………..….. 

     

  

    ………………………………                               Stwierdzam własnoręczność podpisu 

          Podpis poręczyciela 

                                                                        

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

                                                                                           Podpis i pieczęć stwierdzającego 
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2. Pan/i ………………………………………………………………………………………. 

    zam. ………………………………………………………………………………………… 

    zatrudniony……………………………………………………………………….. 

    Nr dowodu osobistego ………………………wydany przez ……..……………………….. 

 

 

                                                                             Stwierdzam własnoręczność podpisu 

……………………………………                    

          Podpis poręczyciela 

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

                                                                                Podpis i pieczęć stwierdzającego 
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Załącznik Nr 8 

 

DECYZJA Nr ……….…/……………..….. 

 

 

 

 

 Decyzją Dyrektora Szkoły z dnia ………………………….– w uzgodnieniu ze Związkami 

zawodowymi i po zaopiniowaniu przez Zespół Funduszu w dniu ………………..…… , podjętą w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 04 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

zostało przyznane Pani/Panu ……………………………………………………………………………..….... 

ze środków ZFŚS świadczenie …………………………………………………..……………………………. 

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

w wysokości ……………….…………… PLN (słownie : ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………….…………………………………....….) 

 

 

………………………..…………………….…….  

       Dyrektor Szkoły 

 


