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R E G U L A M I N 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie 
 

I. Postanowienia ogólne. 
1.1. Podstawę gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

zwanego dalej Funduszem, stanowią obowiązujące przepisy prawa, roczny plan rzeczowo 
-finansowy oraz regulamin udzielania świadczeń ze środków tego funduszu. 

1.2. Regulamin udzielania świadczeń oraz roczny plan rzeczowo - finansowy ustala dyrektor 
w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli takie w zakładzie 
działają. W zakładzie, w którym nie ma związku zawodowego, pracodawca uzgadnia 
regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę. 

1.3. Postanowienia regulaminu dotyczą osób zatrudnionych i uprawnionych do korzystania z 
Funduszu Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie oraz emerytów i rencistów i 
ich członków rodzin. 

1.4. Funduszem administruje dyrektor.  Decyzje dotyczące podziału środków oraz ich 
wykorzystanie podejmuje dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 

1.5. Organem pomocniczym jest Komisja Socjalna: 
a. Komisję socjalną powołuje dyrektor szkoły, 
b. W skład Komisji Socjalnej wchodzą: 

1) po 1 przedstawicielu związków zawodowych ( za ich zgodą), 
2) 1 przedstawiciel pracowników niepedagogicznych, 
3)  1 przedstawiciel emerytów i rencistów 

c. Komisja socjalna ma charakter opiniujący i doradczy, 
d. Do zadań Komisji Socjalnej należy opiniowanie wniosków i ewentualne wezwanie 

wnioskującego do przedstawienia dodatkowych dokumentów brakujących do 
przyznania świadczenia oraz przekazanie wniosków wraz z opinią dyrektorowi szkoły. 

1.6. Przyznawanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od 
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania. 

1.7. Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznaje się na wniosek 
zainteresowanego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – wyjątek stanowią: 
świadczenie urlopowe dla nauczycieli wypłacane na podstawie KN, paczki świąteczne 
żywnościowe dla pracowników, emerytów i dzieci, imprezy rekreacyjno-sportowe oraz 
wyjazdy turystyczne, wyjazdy weekendowe i imprezy integracyjne, traktowane, jako 
imprezy masowe. 

1.8. Wysokość świadczenia uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 
uprawnionej.  Wyjątek stanowi działalność w postaci imprez masowych, takich jak 
wyjazdy turystyczne oraz w postaci imprez integracyjnych i okolicznościowych. Z usług 
takich mogą korzystać wszystkie osoby uprawnione w równym stopniu bez względu na 
ich sytuację materialną. Ważne jest, aby impreza była w całości sfinansowana przez 
pracodawcę ze środków Funduszu. (Dopuszczalność finansowania tych imprez wyraził 
Sąd Najwyższy w wyroku z 23 października 2008 r.). 

1.9. Różnicując świadczenia bierze się pod uwagę sytuację: 
 Życiową – ogół warunków, w których znajduje się dana osoba, np. 

niepełnosprawność, 
 Rodzinną – liczba dzieci, niedołężni rodzice na utrzymaniu,  
 Materialną – ogół warunków bytowych, wysokość dochodów i majątku osoby 

uprawnionej oraz jej bliskich. 
1.10. Podstawowym kryterium przyznania świadczenia jest przeciętny miesięczny dochód na 

jedną osobę w rodzinie, obliczony na podstawie danych zawartych w oświadczeniu. 
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Dochód ustala się dzieląc łączną kwotę brutto wszystkich członków rodziny 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym pomniejszoną o składki na 
ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, przez liczbę osób wspólnie zamieszkujących. 

1.11. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu zobowiązane są raz do roku 
w terminie do 15 marca złożyć oświadczenie o dochodach swoich i pozostałych 
członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie (za wspólne gospodarstwo 
domowe uznaje się wspólne zamieszkanie i prowadzenie wspólnej kuchni – wyjątek 
stanowią dzieci zameldowane u rodziców, a kształcące się na uczelni dziennej do 25 roku 
życia, osoby te liczone są, jako członkowie rodziny wspólnie zamieszkujące), za 
poprzedni rok kalendarzowy.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 
W razie potrzeby lub na skutek radykalnej zmiany sytuacji materialnej pracownika w 
ciągu roku, związanej np. z utratą pracy przez jednego ze współmałżonków, zmiana 
oświadczenia o dochodach może być dostarczona w każdym czasie. Osoba, która nie 
złoży oświadczenia o sytuacji materialnej, będzie mogła w danym roku kalendarzowym 
korzystać ze świadczeń socjalnych przyznawanych na podstawie dochodu na członka 
rodziny, jako osoba o najwyższych dochodach.  

1.12. Wysokość świadczenia uzależniona jest od miesięcznego dochodu przypadającego na 
członka rodziny, sytuacji rodzinnej, życiowej imaterialnej oraz od rodzaju świadczenia. 
Tabelę wysokości przysługujących świadczeń socjalnych oraz odpłatność uczestnika 
imprezy dofinansowanej częściowo z Funduszu stanowią załączniki do regulaminu 
określone w dalszej jego części.  

1.13. Udzielone świadczenia socjalne rejestrowane są w Karcie ewidencji korzystania z 
Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącej załącznik numer 9 do Regulaminu, w 
danym roku kalendarzowym. Rozliczenie podatkowe przyznanych świadczeń ponad 
limity określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych następuje 
ostatecznie 1 grudnia każdego roku kalendarzowego.  

1.14. Na przyznanie oraz wysokość świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do 
wypoczynku nie ma wpływu okres zatrudnienia pracownika, ani jego wymiar czasu 
pracy. 

1.15. Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych mają osoby o najniższych dochodach. 

1.16. Środki finansowe na działalność socjalną przekazywane są na odrębne konto bankowe 
w następujących terminach: 
 Do 31 maja – 75 % należnych środków, 
 Do 30 września – pozostałą kwotę. 

1.17. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń socjalnych oraz oświadczenia o dochodach 
składa się u pracodawcy w sekretariacie szkoły w terminach i na zasadach określonych w 
dalszej części regulaminu. 

1.18. Świadczenia socjalne mają charakter uznaniowy, co oznacza, że osoby nie mogą 
domagać się ekwiwalentu za nieprzyznane świadczenie, nie mają, więc charakteru 
roszczeniowego. 

1.19. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu mogą odwołać się od decyzji w sprawie 
przyznania świadczeń do dyrektora w terminie 14 dni, gdy: 
a) decyzja została podjęta niezgodnie z obowiązującym regulaminem, 
b) sytuacja materialna wnioskodawcy uległa radykalnej zmianie. 

 
II. Podstawa prawna regulaminu. 

2.1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS – (Dz. U. Nr 43 poz.163 z 1996 r., Dz. U. Nr 70 
poz.335, Nr 118 poz. 561, Nr 139 poz. 647, Nr 147 poz. 686 z 1997 r., Dz. U. Nr 82 poz. 
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518 i Nr 129 poz. 770 oraz z 1998 r. Dz. U. Nr 75 poz. 486 i Nr 113 poz. 717 – 
nowelizacja ustawy o ZFŚS z dnia 4 czerwca 2011 r. oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 592).  

2.2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz z dnia 9 maja 1997 r. (Dz. 
U. Nr 82, poz.518) o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw. 

2.3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1240 ze zm.). 

2.4. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). 
2.5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – (Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997 r. 

ze zm., Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 19 poz. 239 z 2000 r. w sprawie środków na odpisy 
dla nauczycieli, emerytów i rencistów oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.). 

2.6. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych – (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 97 poz.800 ze zm.). 

2.7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 
poz.176 z 2000 r. ze zm.) art. 12 ust.1, art. 21 ust.1 pkt 26, 38, 67 i 78 oraz art.30 ust.1 
pkt 4) – nowelizacja ustawy z dnia 1 stycznia 2011 r. i 1 kwietnia 2011 r. oraz Dz. U. z 
2012 r. Nr 361. 

2.8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych –(Dz. U. Nr 101, 
poz.926 z 2002 r. ze zm.) art.23 – nowelizacja z dnia 7 marca 2011 r. 

2.9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie 
sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Fundusz 
– (Dz. U. Nr 56 poz.357 ze zm.). 

2.10. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, 
poz.558 ze zm.). 

2.11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 ze 
zm.). 

2.12. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.553 ze 
zm.). 

2.13.  Orzecznictwo Sądu Najwyższego: 
1) Wyrok z dnia 15 listopada 1991 r. (I PZP 56/91 OSNC 1992/4//63) w sprawie 

emerytów i rencistów – dotyczy jednoczesnego zatrudnienia w dwóch lub więcej 
miejscach pracy, – „ jeżeli jednak nie zachodzi sytuacja równoczesnego zatrudnienia 
w więcej niż jednym zakładzie pracy, to z tytułu podlegania przepisom ustawy o 
zakładowych systemach socjalnych należą się świadczenia tylko od jednego zakładu 
pracy”. 

2) Wyrok z dnia 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 579/00 OSNAPiUS 2003/14/331 – dotyczy 
świadczeń kierowanych do osób indywidualnych przyznawanych według kryterium 
socjalnego, 

3) Wyrok z dnia 23 października 2008 r. (II PK 74/08 OSNAPiUS 2010/7-8/88 – dotyczy 
imprez o charakterze masowym finansowanych z funduszu socjalnego, adresowanych 
do wszystkich uprawnionych. 

 
III. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

3.1. Fundusz tworzy się z odpisu podstawowego i odpisów dodatkowych oraz zwiększeń, 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ustawy o ZFŚS ( Dz. U. Nr 43 poz. 163 z 1994 
r.) i w art. 53 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 19 poz. 133 z 1982 r. ze zmianami, 
ostatnia w 2004 r.) w następującej wysokości: 
a) dla nauczycieli, 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 
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przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) 
i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy Karta 
Nauczyciela, określanej corocznie w ustawie budżetowej,  

b) dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 5% pobieranych przez nich 
emerytur i rent, 

c) dla pracowników administracji i obsługi 37, 5% przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, na każdego 
zatrudnionego, 

d) dla pracowników administracji i obsługi będących emerytami i rencistami 6, 25% 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku 
poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne 
wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą na każdego emeryta i rencistę. 

3.2. Odpis podstawowy na Fundusz naliczany jest na pełne etaty, przeliczając etaty 
niepełnozatrudnionych. 

3.3. W przeciętnej liczbie zatrudnionych nie uwzględnia się: 
a) osób, z którymi pracodawca zawarł cywilne umowy zlecenia lub umowy o dzieło, 
b) osób na urlopach bezpłatnych ( na okres urlopu zawieszone prawa i obowiązki), 
c) osób uprawnionych do pobierania świadczeń lub zasiłków przedemerytalnych ( 

osoby te nie są pracownikami, gdyż rozwiązany został stosunek pracy, a 
jednocześnie nie mają statusu byłego pracownika emeryta lub rencisty). 

3.4.  Środki funduszu zwiększa się o: 
a) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z 

działalności socjalnej, 
b) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 
c) niewykorzystane środki Funduszu w jednostkach sfery budżetowej, 
d) odsetki od środków funduszu, 
e) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 
f) inne środki określone w odrębnych przepisach. 

 
IV. Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych. 
4.1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby: 

a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub 
mianowania oraz na zastępstwo, bez względu na wymiar czasu pracy i staż pracy, z 
wyłączeniem nauczycieli uzupełniających etat na polecenie organu prowadzącego 
szkołę oraz pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych – dłuższych 
niż 30 dni,  

b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, 
związkowych, dla poratowania zdrowia i w stanie nieczynnym, 

c) emeryci i renciści byli pracownicy zakładu, z którymi zakład pracy rozwiązał stosunek 
pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne, 

d) emeryci i renciści ze zlikwidowanych zakładów pracy objęci opieką socjalną, 
e) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. a-c, tj.: 

1) małżonek, 
2) dzieci ( w wieku do lat 25, uczące się, ale niepracujące) własne, przysposobione 

oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, 
3) dzieci będące inwalidami I i II grupy bez względu na wiek, 
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V. Przeznaczenie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
5.1. Środki Funduszu przeznacza się na: 

a) dofinansowanie wypoczynku urlopowego pracowników i emerytów w kraju i za 
granicą, zorganizowanego we własnym zakresie: tj. wczasy, wczasy pod gruszą, 
agroturystyka itp. 

b) świadczenie urlopowe dla nauczycieli zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela, 
c) dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci pracowników, emerytów i 

rencistów, 
d) pomoc finansową na cele mieszkaniowe, 
e) zapomogi pieniężne udzielane w wypadkach życiowych i losowych oraz pomoc 

rzeczową lub finansową dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 
f) paczki świąteczne żywnościowe dla pracowników i emerytów oraz ich dzieci, 
g) działalność kulturalno - oświatową, 
h) działalność sportowo - rekreacyjną, wyjazdy rekreacyjne w formie turystyki grupowej 

krajowe i zagraniczne. 
 

VI. Podział środków finansowych. 
6.1. Środki Funduszu przeznacza się na formy socjalne w wysokości procentowej.  
6.2. Procentowa wysokość środków przeznaczonych na poszczególne formy socjalne może 

ulec zmianie na kolejny rok kalendarzowy, na podstawie potrzeb i faktycznie 
poniesionych wydatków roku poprzedniego. 

6.3. Podział środków finansowych, jako plan rzeczowo-finansowy określa załącznik nr 3 do 
Regulaminu. 

6.4. Niewykorzystane środki funduszu na koniec roku oraz odsetki bankowe przechodzą, jako 
środki socjalne na rok następny. 

6.5. Dyrektor palcówki oświatowej ma prawo do przesuwania w ciągu roku 
niewykorzystanych środków na inne formy socjalne. 

 
VII. Warunki i kryteria przyznawania świadczeń. 

7.1. Dofinansowanie wypoczynku urlopowego pracowników i emerytów: 
Przysługuje pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony, na czas określony na 

umowę o pracę i zastępstwo, mianowanie, powołanie lub wybór oraz emerytom i rencistom, – 
jako dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie. Formami 
wypoczynku są: wczasy, „wczasy pod gruszą”, pobyt w gospodarstwie agroturystycznym, 
hotelu itp. 

Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie dla pracowników 
przyznaje się za okres pobytu na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim, wychowawczym, 
dla poratowania zdrowia, przebywania w stanie nieczynnym, lub za okres wyjazdu 
weekendowego, a dla emerytów i rencistów za okres pobytu w ciągu całego roku 
kalendarzowego. Gdy pracownik nie korzysta z urlopu wypoczynkowego w naturze, a w 
zamian otrzymuje ekwiwalent pieniężny, dofinansowanie wypoczynku urlopowego nie 
przysługuje. 

Dofinansowanie przyznaje się maksymalnie do 14 dni pobytu na wypoczynku. 
Dofinansowanie na podstawie złożonego przez pracownika i emeryta wniosku zgodnie z 

przeznaczeniem musi być udokumentowane jako potwierdzenie przebywania na wypoczynku 
zorganizowanym we własnym zakresie oraz, że dana osoba faktycznie wykorzystała 
otrzymane dofinansowanie zgodnie z przeznaczeniem na ten cel. 

Ze środków Funduszu nie finansuje się pobytu w sanatorium na leczeniu uzdrowiskowym 
– (art.2 pkt 1 ustawy o ZFŚS.), 
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Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie następuje na 
wniosek pracownika lub emeryta i przysługuje osobom uprawnionym – (Rozdział IV pkt 4.1. 
Regulaminu). 

Wniosek o dofinansowanie wczasów zorganizowanych we własnym zakresie stanowi 
załącznik nr 4 do Regulaminu, 

Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku jest dołączenie do wniosku 
oryginalnych dokumentów finansowych, tj. faktur, rachunków lub dowodów wpłaty KP 
dotyczących noclegów, dojazdu oraz wyżywienia (restauracja, dom wczasowy). W przypadku 
organizowania wyżywienia we własnym zakresie dopuszcza się możliwość złożenia 
paragonów, a w razie braku paragonów, oświadczenia o poniesionych kosztach wyżywienia, 
jednak nie więcej niż 30,00 zł na 1 dzień, 

Wysokość dofinansowania do wypoczynku uzależniona jest od dochodu na osobę w 
rodzinie. Dofinansowanie przyznaje się, co dwa lata, jednak jego częstotliwość uzależniona 
jest od posiadanych środków. Dofinansowanie na podstawie przedłożonych faktur i 
oświadczeń nie może być wyższe niż określone w tabeli dofinansowania. Dopłata jest 
niezależna od świadczenia urlopowego przysługującego nauczycielom na mocy odrębnych 
przepisów, 

Wysokość kwoty dofinansowania do wypoczynku określa załącznik nr 5 do Regulaminu. 
 

7.2. Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci: 
1. Dofinansowanie przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 19. 
2. Dofinansowanie do wypoczynku następuje w zakresie: wczasów, kolonii, obozów, 

biwaków, zimowisk. 
3. Dopłata do zorganizowanej formy wypoczynku przysługuje, co dwa lata. 
4. Dofinansowanie może dotyczyć tylko jednej formy wypoczynku, na podstawie wniosku 

pracownika. 
5. Wysokość dopłaty następuje na podstawie dołączonych do wniosku rachunków, faktur lub 

innych dowodów (dowód wpłaty), wraz z zaświadczeniem potwierdzającym uczestnictwo 
dziecka w zorganizowanej formie wypoczynku, wystawionym przez uprawnionego 
organizatora. 

6. Wysokość dopłaty uzależniona jest od ilości zgłoszeń oraz posiadanych środków i nie 
może być wyższa niż 50 % wartości skierowania w przypadku wypoczynku letniego i 30 
% wartości skierowania w przypadku wypoczynku zimowego. 

 
7.3. Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe: 

1. pożyczkę mieszkaniową udziela się na wniosek zainteresowanego pracownika lub 
emeryta (załącznik nr 6 do Regulaminu), pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych 
w regulaminie, 

2. pożyczkę mieszkaniową przyznaje się w wysokości do 5.000,00 zł, 
3. okres spłaty wynosi 2 lub 3 lata lub dowolną ilość miesięcy, nie dłużej jednak, niż 36 

miesięcy, 
4. oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w stosunku rocznym, 
5. w uzasadnionych przypadkach można wydłużyć okres spłaty pożyczki, nie dłużej jednak 

niż do 6 miesięcy, wydłużenie okresu spłaty pożyczki nie powoduje naliczenia 
dodatkowego oprocentowania, 

6. pożyczkę można ubiegać się po spłaceniu poprzedniej, 
7. pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia dwóch osób będących 

pracownikami szkoły, z którymi zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony, a w 
przypadku emerytów poręczycielem musi być przynajmniej jedna osoba zatrudniona w 
szkole na czas nieokreślony, 
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8. w przypadku zatrudnienia na czas określony pożyczkę udziela się na okres do dnia 
wygaśnięcia umowy o pracę, 

9. pożyczka podlega spłacie w całości, w ratach określonych w umowie, 
10. spłata pożyczki lub pozostała jej część wymagana jest natychmiast w przypadku 

rozwiązania stosunku pracy, z wyjątkiem rozwiązania stosunku pracy w związku z 
przejściem na emeryturę lub rentę oraz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 

11. każdy  przypadek niespłacenia zadłużenia przez pożyczkobiorcę powoduje obciążenie 
poręczycieli wskazanych w umowie i zobowiązanie ich do spłaty pożyczki lub pozostałej 
jej części. Powiadomienie poręczycieli o zobowiązaniu następuje w formie pisemnej ze 
wskazaniem wysokości zadłużenia. Powiadomienia dokonuje dyrektor szkoły lub inna 
upoważniona osoba, informując o tym pożyczkobiorcę oraz dział księgowości, 

12. uprawniony otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest w formie oświadczenia zawartego 
w umowie do wyrażenia zgody na potrącanie przypadających od niej rat z tytułu spłaty 
pożyczki – z wynagrodzenia za pracę, zasiłku lub świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego. Spłata pożyczki zaczyna się nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od 
dnia jej wypłaty, 

13. pracodawca nie może zmieniać warunków spłaty pożyczki w trakcie trwania umowy 
dotyczącej przyznania pożyczki, 

14. po przyznaniu pożyczki sporządza się umowę, która stanowi załącznik nr 7 do 
Regulaminu. 

 
7.4. Zapomogi pieniężne: 

1. zapomoga stanowi bezzwrotną pomoc finansową przyznawaną osobom zatrudnionym u 
Pracodawcy lub uprawnionym emerytom i rencistom, 

2. zapomoga przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej, 
3. zapomogę przyznaje się pracownikom, emerytom i rencistom oraz innym osobom 

uprawnionym do korzystania z Funduszu, w przypadku: 
a. indywidulanych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i długotrwałej choroby,  
b. szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej, 
c. w przypadku okresowo występujących trudności materialnych, czy życiowych osoby 

uprawnionej, w zależności od potrzeb i możliwości Funduszu, 
d. przebywania na leczeniu szpitalnym lub na wydłużonym leczeniu w domu, gdy 

choroba trwa dłużej niż jeden miesiąc, w zależności od potrzeb i możliwości 
Funduszu.  

4. do wniosku o przyznanie zapomogi losowej osoba zainteresowana zobowiązana jest 
dołączyć potwierdzenie odpowiedniego urzędu o zaistniałej klęsce oraz rozmiar 
poniesionych szkód, w przypadku długotrwałej choroby zaświadczenie od lekarza 
specjalisty, a w przypadku utraty wynagrodzenia na skutek kradzieży protokół z policji, 

5. zapomoga losowa przyznawana jest nawet w sytuacji, gdy środki przeznaczone na ten cel 
w planie rzeczowo - finansowym są niewystarczające. Wówczas środki na zapomogę 
przeznacza się z innej formy socjalnej. W przypadku całkowitego braku środków na 
koncie socjalnym zapomogę wypłaca się w terminie późniejszym w pierwszej kolejności 
dla osób o najniższych dochodach.  

 
7.5. Pomoc rzeczowa 

1. paczki świąteczne żywnościowe dla dzieci przysługują do 16 roku życia, 
2. paczki świąteczne żywnościowe przyznawane są obligatoryjnie, bez oświadczenia o 

dochodach na członka rodziny, 



 

 8 

3. ekwiwalent pieniężny za paczki świąteczne dla dzieci, w zamian za świadczenie 
rzeczowe przyznawany jest według kryterium socjalnego i uzależniony jest od sytuacji 
finansowej, materialnej i rodzinnej pracownika, 

4. paczki świąteczne żywnościowe dla pracowników i emerytów przyznawane są w formie 
rzeczowej albo w formie gotówkowej według kryterium socjalnego i uzależnione od 
sytuacji finansowej, materialnej i rodzinnej uprawnionego, 

5. wysokość dofinansowania do paczek żywnościowych i talonów określa załącznik nr 5 do 
Regulaminu. 

 
7.6. Działalność kulturalno-oświatowa: 

1. świadczenie przysługuje biorącym udział w imprezie pracownikom, emerytom i 
współmałżonkom (bez listy imiennej), w zależności od charakteru imprezy, 

2. środki przeznacza się na finansowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, 
takich jak: 
a. organizację imprez kulturalno - oświatowych o charakterze masowym w całości 

finansowanych z Funduszu, połączonych z występami artystycznymi w wykonaniu 
młodzieży szkolnej, w formie imprez integracyjnych, 

b. przewóz osób na wycieczki, do kina, teatru, muzeum lub na imprezy artystyczne i 
rozrywkowe, finansowane w całości ze środków Funduszu, 

c. zakup talonów, 
 

7.7. Działalność rekreacyjno - sportowa oraz wypoczynek w formie turystyki 
grupowej: 

1. przeznaczona jest dla pracowników, emerytów i współmałżonków, organizowana przez 
zakład pracy, finansowana w całości lub częściowo z funduszu socjalnego, 

2. środki przeznacza się na: 
a. organizację imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych, w formie turystyki 

grupowej, kuligów, wyjazdów weekendowych, wyjazdów na basen i innych form 
rekreacyjno-sportowych np. zawody sportowe dla pracowników oraz na zakup biletów 
lub karnetów na imprezy rekreacyjno-sportowe, 

b. wypoczynek w formie turystyki grupowej organizowany jest przez zakład pracy, jako 
impreza masowa adresowana do wszystkich uprawnionych. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach w imprezie mogą brać udział inne osoby które ponoszą 
100 % kosztów. 

3. wypoczynek w formie turystycznej oraz wyjazdów weekendowych organizowanych  przez 
zakład pracy, może być finansowany w całości lub częściowo ze środków Funduszu i 
przysługuje wszystkim uprawnionym, biorącym udział w imprezie, 

4. turystyka organizowana  jest na terenie kraju lub za granicą, w formie jednodniowej lub 
kilkudniowej, na podstawie wcześniejszej rezerwacji imprezy, 

5. pracownicy i emeryci zgłaszający chęć uczestniczenia w imprezie dokonują przedpłaty w 
wysokości przez siebie zadeklarowanej. Nie uczestniczenie pracownika lub emeryta w 
imprezie może być zgłoszone najpóźniej 7 dni przed wyjazdem i nastąpić tylko w 
przypadku ważnej sytuacji losowej, z możliwością zwrotu dokonanej przedpłaty. Osoby, 
które z innych przyczyn nie mogą uczestniczyć w imprezie, w przypadku braku 
możliwości skorygowania ilości wcześniej zarezerwowanych miejsc, zobowiązane są do 
pokrycia 50 % wartości kosztów imprezy, 

6. częściowe dofinansowanie ze środków Funduszu do imprezy turystycznej dla osób 
uprawnionych określa zał. nr 8 do regulaminu. 100 % kosztów imprezy wnoszą inne 
osoby. Wysokość dofinansowania kosztów imprezy turystycznej uzależnia się od 
posiadanych środków, 
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7. zorganizowanie imprezy turystycznej uzależnia się od minimalnej liczby chętnych, która 
wynosi 20 % uprawnionych, 

8. osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie nie mają prawa do ekwiwalentu z 
tego tytułu, 

Środki finansowe pozostające na koniec roku na koncie zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych można przeznaczyć się na zakup paczek żywnościowych, bonów lub talonów dla 
pracowników i emerytów z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
 

VIII. Podstawa opodatkowania usług i świadczeń wypłacanych z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych. 

8.1. Opodatkowaniu podlegają następujące formy świadczeń socjalnych: 
1) dofinansowanie wypoczynku urlopowego pracowników i emerytów: 

 pracownicy – podatek ustawowy, 
 emeryci – podatek zryczałtowany w wysokości 10 % należności powyżej kwoty 

2.280,00 zł, 
2) dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci: 

 wypoczynek dzieci i młodzieży do lat 18 – powyżej kwoty 760,00 zł – podatek 
ustawowy, 

3) zapomogi pieniężne: 
 wypłacane w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, itp. – powyżej 

kwoty 2.280,00 zł – podatek ustawowy, 
 wypłacane w przypadku zapomogi finansowej „zwykłej” – pracownicy – 

podatek ustawowy powyżej kwoty 380,00 zł, emeryci – podatek ustawowy 
powyżej kwoty 2.280,00 zł, 

4) paczki świąteczne – świadczenia rzeczowe: 
 paczki świąteczne żywnościowe dla pracowników i dzieci – powyżej kwoty 

380,00 zł – podatek ustawowy, 
 paczki świąteczne żywnościowe dla emerytów – powyżej kwoty 2.280,00 zł – 

podatek ustawowy, 
 ekwiwalent pieniężny w zamian za świadczenie rzeczowe dla dzieci 

pracowników – powyżej kwoty 380,00 zł - podatek ustawowy, 
5) talony : 

 pracownicy – podatek ustawowy, 
6) działalność kulturalno-oświatowa: 

 przyznawanie indywidualnych świadczeń na wniosek, na zakup biletów do kina, 
teatru, na koncert, – pracownicy – powyżej kwoty 380,00 zł – podatek 
ustawowy, - emeryci – powyżej kwoty 2.280,00 zł – podatek ustawowy, 

7) działalność sportowo-rekreacyjna: 
 przyznawanie indywidualnych świadczeń na wniosek, na zakup biletów lub 

karnetów na imprezę sportową lub na basen i inne, – pracownicy – powyżej 
kwoty 380,00 zł – podatek ustawowy, - emeryci – powyżej kwoty 2.280,00 zł – 
podatek ustawowy, 

8) wycieczki organizowane przez pracodawcę finansowane częściowo lub w całości z 
Funduszu oraz zakupione w biurze podróży na podstawie imiennej faktury: 
 pracownicy – podatek ustawowy, 
 emeryci – podatek zryczałtowany w wysokości 10 %, 

9) kwoty 380,00 zł i 2.280,00 zł oznaczają, że łącznie wszystkie świadczenia 
przyznane do różnych form socjalnych ponad te kwoty podlegają opodatkowaniu w 
danym roku podatkowym. Opodatkowanie ponad limit zwolniony z podatku 
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następuje po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie tego limitu, najpóźniej do 
dnia 10 grudnia każdego roku. 

8.2. Od podatku dochodowego zwolnione są następujące świadczenia: 
1) dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci: 

 wypoczynek dzieci i młodzieży do lat 18 w formie zorganizowanej, finansowany 
z funduszu socjalnego niezależnie od wysokości , 

2) pomoc finansowa na cele mieszkaniowe oraz umorzone pożyczki, 
3) zapomogi: 

 dla pracowników i emerytów – podatek ustawowy, 
4) świadczenia rzeczowe w postaci paczek świątecznych żywnościowych:  

 pracownicy i ich dzieci do kwoty 380,00 zł, 
 emeryci – do kwoty 2.280,00 zł, 

5) wartość bonów i talonów dla emerytów, 
6) działalność kulturalno-oświatowa: 

 imprezy integracyjne kulturalno-oświatowe adresowane do wszystkich 
pracowników i emerytów, połączone z poczęstunkiem typu „stół szwedzki”, 

7) działalność sportowo-rekreacyjna i kulturalno-oświatowa: 
 pracownicy do kwoty 380,00 zł, - emeryci do kwoty 2.280,00 zł, 
 rekreacja i turystyka dla pracowników, – jeżeli wysokość ponoszonych kosztów 

jest ustalona w sposób zryczałtowany i umowny, niezależny od ilości osób 
uczestniczących, a ustalenie wartości świadczeń i przyporządkowanie ich 
poszczególnym osobom biorącym udział w wycieczce nie jest możliwe – 
(rachunki określają łączną odpłatność, nie stanowią przychodu uczestników 
imprezy, o którym mowa w art. 12 ust.1 i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych – w związku z tym nie podlegają 
opodatkowaniu), - (wykładnia Ministra Finansów oraz na podstawie 
„Rachunkowość budżetowa” Nr 3 z 2009 r.), 

 
IX. Tryb kwalifikowania osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych. 
9.1.     Osoby ubiegające się o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży składają 

wniosek do dyrektora palcówki oświatowej w następujących terminach: 
 wypoczynek zimowy do dnia 31 marca, 
 wypoczynek letni do dnia 15 października każdego roku. 

9.2.     Osoby ubiegające się o dopłatę do wypoczynku składają wniosek o dofinansowanie 
wraz z dokumentami finansowymi potwierdzającymi zorganizowanie wypoczynku 
we własnym zakresie, w terminie do 15 października  

9.3.     Osoby ubiegające się o pomoc finansową lub rzeczową składają wniosek w 
koniecznym terminie, uzasadniając potrzebę wnioskowania. 

9.4.     Osoby wnioskujące o pożyczkę mieszkaniową składają wniosek w dowolnym 
terminie, na zasadach określonych w regulaminie. Rozpatrzenie wniosku następuje 
w kolejności złożenia. 

9.5.     W przypadku imprez masowych integracyjnych, adresowanych do wszystkich osób 
uprawnionych nie jest wymagane składanie wniosków i nie obowiązuje kryterium 
socjalne. 

9.6.     Rejestr wpływających wniosków prowadzi sekretariat szkoły. 
 

X. Postanowienia końcowe. 
10.1. Zasady przeznaczania środków funduszu socjalnego na poszczególne cele i rodzaje 

działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń ustala 
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pracodawca w regulaminie, uzgodnionym z zakładowymi organizacjami 
związkowymi ( art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 
Dz. U. Nr 147 poz. 686 z 1996 r.) 

10.2.  Jeżeli w sprawie regulaminu organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie 
uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, regulamin wprowadza pracodawca. 

10.3.  Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu powinny przebiegać w takim samym 
trybie, w jakim nastąpiło jego uzgodnienie i podpisanie. 

10.4. W przypadku odmownego załatwienia wniosku o udzielenie świadczenia z Funduszu 
dyrektor szkoły uzasadnia na piśmie przyczynę odmowy. 

10.5. Do spraw, które nie zostały uregulowane w przedmiotowym regulaminie, mają 
zastosowanie przepisy Prawa Cywilnego. 

10.6. Decyzję o przyznaniu świadczeń socjalnych dla dyrektora szkoły podejmuje Komisja 
Socjalna. Procedura przyznawania świadczeń przebiega zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu. 

10.7. Świadczenia socjalne przyznawane z Funduszu mają charakter fakultatywny. 
Uprawniony nie może mieć z tego tytułu żadnych roszczeń. 

10.8. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli wypłacane na podstawie art.53 ust. 1a KN oraz 
pożyczki na cele mieszkaniowe przyznawane pracownikowi i emerytowi na ich 
wniosek zgodnie z Regulaminem mają charakter obligatoryjny. 

10.9. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu mają prawo odwołania się od decyzji w 
sprawie przyznania lub nieprzyznania świadczenia do dyrektora szkoły w terminie 14 
dni, gdy: 
a) decyzja została podjęta niezgodnie z obowiązującym regulaminem, 
b) sytuacja materialna wnioskodawcy uległa radykalnej zmianie. 

10.10. Uprawniony do korzystania z form socjalnych Funduszu, tj. imprezy okolicznościowe, 
wyjazdy do kina i teatru, wycieczki itp. nie może ubiegać się o wypłatę ekwiwalentu 
w zamian za niekorzystanie z tych form. 

10.11. Pracodawca lub upoważniona osoba prowadzi ewidencję wypłaconych w ciągu roku 
kalendarzowego świadczeń socjalnych, zgodnie z zasadami określonymi w 
Regulaminie. 

10.12. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu przebiegają w takim samym trybie, w 
jakim nastąpiło jego uzgodnienie i podpisanie. 

10.13. Do spraw, które nie zostały uregulowane w przedmiotowym Regulaminie, a dotyczą 
kwestii spornych, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Kodeksu 
Postępowania Karnego w przypadku oświadczeń o dochodach pracownika lub 
emeryta, a także przepisy Kodeksu Pracy w zakresie odwołania do sądu pracy. 

10.14. Integralną częścią Regulaminu są załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 
10.15. Dotychczasowy Regulamin traci moc wraz z wejściem w życie nowego Regulaminu, 

tj. z dniem 2018.01.08 
 

Podpisy: 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 
 
 
 

WNIOSEK 
o przyznanie świadczenia z ZFŚS 

 
 

 
Imię i nazwisko : ……………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania : ……………………………………………………………… 
 
Zwracam się z prośbą o przyznanie świadczenia z ZFŚS na dofinansowanie : 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
W załączeniu : 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Bralin, dnia …………….                                           ………………………………. 
                                                                                       (podpis wnioskodawcy) 
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                                                                Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 
 
 
 

Oświadczenie o wysokości dochodów pracownika i członków jego rodziny 
 
 

1. Oświadczam, że w roku …………. łączne dochody wszystkich członków 
mojej rodziny (wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo 
domowe) wyniosły : 
 

Lp. Nazwisko i imię Dochód brutto  1) 
   
   
   
   
   
 R A Z E M  

  
 
 
   

Co w przeliczeniu na jedną osobę stanowi miesięcznie kwotę 2) ……………….zł (słownie : 
……………………………………………………………………………………). 
2. Jednocześnie oświadczam, że znane mi są zapisy regulaminu zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych dotyczące przyznawania świadczeń. 
3. Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego, 

a prawdziwość danych w nim zawartych potwierdzona własnoręcznym podpisem może 
być weryfikowana w trybie i na warunkach określonych w art. 253 Kodeksu postepowania 
cywilnego.  

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

                                                                                     (data i podpis) 
 
 
 
1) Wszystkie dochody brutto otrzymane z różnych źródeł (Umowa o pracę, Umowa 
zlecenia, Inne umowy cywilno-prawne, Pozostałe dochody brutto) pomniejszone o 
składki na ubezpieczenie społeczne pracownika i składki na ubezpieczenie zdrowotne 
(zgodnie z PIT 36 lub PIT 37) 
2) Kwota wykazana w tabeli razem / 12 / ilość osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 

                                                                          Załącznik nr 3 do Regulaminu 
 
 
 
Podział środków finansowych  
 
 

Lp. Formy socjalne Wartość procentowa 
1. Dofinansowanie wypoczynku urlopowego 

pracowników i emerytów, w tym świadczenie 
urlopowe dla nauczycieli 

 
48 % 

2. Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego 
dla dzieci pracowników i emerytów 

2 % 

3. Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe 14 % 
4. Zapomogi  5 % 
5. Paczki świąteczne dla dzieci pracowników i 

emerytów 
 

2 % 
6. Działalność kulturalno-oświatowa 12 % 
7. Działalność sportowo-rekreacyjna i wypoczynkowa 

w formie turystyki 
 

17 % 
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                                                                Załącznik nr 4 do regulaminu 
 
 

 
WNIOSEK 

o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie 
 

…………………………………………………… 
( nazwisko i imię) 
…………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 
………………………………………………………………………………………… 
numer konta, na które będzie przekazane dofinansowanie 
 
Proszę o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie dla 
niżej wymienionych osób : 
 

Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa 
   
   
   
   
   
 
…………………………………………….                              …………………………… 
(nazwa miejscowości, w której przebywa na urlopie)                                      (termin pobytu)                                                              

 
   ……………….......                                                   …………………………… 
(data wypełnienia wniosku)                                                         (podpis 
wnioskodawcy) 
 

Potwierdzenie przebywania na urlopie wypoczynkowym : 
od …………………………………… do ……………………………………… 

 
 

                                                                                  …………………… 
                                                                  (podpis dyrektora lub osoby upoważnionej) 
 
 
Wypełnia Komisja Socjalna : 
 
1. Dochód na jednego członka rodziny : ……………………………………… 
2. % dofinansowania wg tabeli : …………………………………...……...…… 
3. Koszty poniesione w związku z wypoczynkiem zorganizowanym we własnym 
zakresie ……………………………………………………..……………… 
4. Kwota dofinansowania ogółem : …………………………….……………… 
 

 
                                …………………………………… 
                                                                       (podpis zatwierdzającego) 
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 Załącznik nr 5 do Regulaminu 
 

1. Tabela dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie przez 
pracowników i emerytów 

 
Lp. Dochód na członka rodziny Wysokość dofinansowania w sumie 
1. do 539,00 zł 100 % poniesionych kosztów, nie więcej niż 

1.800,00 zł 
2. od 540,00 zł – do 900,00 zł Do 90 %, nie więcej niż 1.500,00 zł 
3. od 901,00 zł – do 1.300,00 zł Do 80 %, nie więcej niż 1.200,00 zł 
4. od 1.301,00 zł – do 1.700,00 zł Do 70 %, nie więcej niż 1.050,00 zł 
5. od 1.701,00 zł – do 2.100,00 zł Do 60 %, nie więcej niż 900,00 zł 
6. od 2.101,00 zł – do 2.500,00 zł Do 50 %, nie więcej niż 750,00 zł 
7. powyżej 2.501,00 zł Do 40 %, nie więcej niż 600,00 zł 

 
 
 

2. Tabela dofinansowania do paczek żywnościowych oraz talonów dla pracowników, 
emerytów i dzieci 

 
Lp. Dochód na członka rodziny Wysokość dofinansowania 
1. do 539,00 zł 100 % świadczenia 
2. od 540,00 zł – do 900,00 zł do 95 %  
3. od 901,00 zł – do 1.300,00 zł do 90 % 
4. od 1.301,00 zł – do 1.700,00 zł do 85 % 
5. od 1.701,00 zł – do 2.100,00 zł do 80 % 
6. od 2.101,00 zł – do 2.500,00 zł do 75 % 
7. powyżej 2.501,00 zł do 70 % 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu 
 

W N I O S E K 
o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe 

           
 
Nazwisko i imię pożyczkobiorcy ……………………………………………………………. 
Nr dowodu osobistego …………………………………………………………….………… 
Stanowisko pracy …………………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania ……………………………….…………………………………………. 
Uprzejmie proszę o przyznanie pożyczki z ZFŚŚ w wysokości …………..…………..zł, 
słownie złotych ………………………………………………………………………………. 
z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. 
Okres spłaty ………..…..lata. 
Numer konta, na które ma być przelana pożyczka : 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Bralin, dnia …………..……….                                        ……………………………….. 
                                                                                         ( podpis wnioskodawcy)  
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                                                        Załącznik nr 7 do Regulaminu 
   
 

U M O W A  nr 
w sprawie przyznania pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

na cele mieszkaniowe 
 

Data zawarcia umowy :………………………………………………………………………. 
Pożyczkodawca : Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie 
Nazwisko i imię pożyczkobiorcy : ………………………………………………………….. 
zamieszkały w…………………………………………………………………………………, 
legitymujący się dowodem osobistym nr…………………………………………………..., 
zwanym w dalszej części umowy Pożyczkobiorcą.  

1. Działając na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych oraz zgodnie z Regulaminem ZFŚS, Pożyczkodawca udziela 
Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie……………………………………, słownie 
……………………………………………………………………………….., z 
przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. 

2. Pożyczka zostanie przekazana na konto podane we wniosku Pożyczkobiorcy. 
3. Oprocentowanie pożyczki w wynosi 3%. 
4. Okres i data spłaty pożyczki obowiązuje : od dnia…………………………….., do 

dnia ……………………………………… 
5. Wysokość rat : ……………………………………………………....………………... 
6. Spłata pożyczki następuje w formie potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia 

miesięcznego Pożyczkobiorcy, co Pożyczkobiorca oświadcza własnoręcznym 
podpisem złożonym w niniejszej umowie. Pożyczkobiorca – pracownik emerytowany 
– dokonuje wpłaty pożyczki we własnym zakresie, w banku lub na poczcie na konto 
socjalne Pożyczkodawcy – nr 30 8413 0000 0307 0237 2000 0002. 

7. Inne postanowienia umowy : niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna 
w przypadku : 

a) Rozwiązania umowy o pracę przez Pożyczkobiorcę, 
b) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkodawcę z winy 

Pożyczkobiorcy, z wyjątkiem rozwiązania stosunku pracy w związku z 
przejściem na emeryturę lub rentę,  

c) Poręczyciele wyrażają zgodę na solidarne przejęcie sposobu spłat pożyczki z 
ich miesięcznych wynagrodzeń lub w przypadku poręczyciela emeryta 
osobiście w formie gotówkowej, w przypadku nieuregulowania we właściwym 
terminie pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę lub z jego winy braku 
kontynuacji spłaty pożyczki, 

d) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zwrot niespłaconej pożyczki może 
nastąpić w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy o 
pracę, na wniosek Pożyczkobiorcy. 

8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 
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Poręczyciele pożyczki : 
1) Pan/Pani …………………………………………………….………..……….. adres 

zamieszkania ………………………………………………………………...……….. 
nr dowodu osobistego ………………………………….……………………………. 

2) Pan/Pani …………………………………..…………………………………… adres 
zamieszkania ………………………………………………………...……………….. 
nr dowodu osobistego ………………………………………………………..……… 

 
……………………………………                                  ……………………………….. 
         Podpis ( poręczyciel 1)                                                               Podpis pożyczkobiorcy 
 
 
……………………………………… 
         Podpis ( poręczyciel 2) 
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                                                            Załącznik nr 8 do Regulaminu 
 

 
Tabela częściowej odpłatności za wycieczkę organizowaną przez zakład pracy jako impreza 
masowa dla pracowników, emerytów i współmałżonków 

 
 

Lp. Dochód na członka rodziny Wysokość odpłatności uczestnika  
1. do 539,00 zł 25 % 
2. od 540,00 zł – do 900,00 zł do 30 %  
3. od 901,00 zł – do 1.300,00 zł do 35 %  
4. od 1.301,00 zł – do 1.700,00 zł do 45 %  
5. od 1.701,00 zł – do 2.100,00 zł do 50 %  
6. od 2.101,00 zł – do 2.500,00 zł do 55 %  
7. powyżej 2.501,00 zł do 60 %  

 
Uwaga : 
Wysokość dofinansowania kosztów imprezy turystycznej uzależnia się od posiadanych 
środków Funduszu w danym roku. 

 
 
 
 
 

                                                            Załącznik nr 9 do Regulaminu 

 

Karta ewidencji korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
Imię i nazwisko pracownika: ……………………………………………………………….. 
Stanowisko: …………………………………………………......…………………………… 

 

Lp. 
Rodzaj 

świadczenia 
Kwota 

Data wydania 
decyzji 

Umowa  
z dnia 

Uwagi 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
. 
. 
. 


