
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO  

W  GRZEBOWILKU  
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I. ZASADY OGÓLNE 

 

§ 1. 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Regulaminem” 

opracowany został na podstawie: 

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

(Dz. U. z 1994 r. Nr 43 poz. 163 ze zm.), 

2. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 

234 ze zm.), 

3. stosownych aktów wykonawczych. 

 

§ 2. 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

Fundusz - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku na podstawie ustawy z dnia 4 marca 

1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

Pracodawca lub zakład – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Szymańskiego 

w Grzebowilku, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, 

związki zawodowe – Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mińsku 

Mazowieckim posiadające uprawnienia organizacji związkowej na podstawie art. 25 ustawy 

z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, 

emeryci i renciści, w tym pobierający świadczenie kompensacyjne, byli pracownicy 

zakładu – osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty (z tytułu niezdolności do 

pracy), którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego (rentowego, kompensacyjnego) 

rozwiązali stosunek pracy z Publiczną Szkołą Podstawową im. Edwarda Szymańskiego 

w Grzebowilku w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne,. 

§ 3. 

1. Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczania środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele i rodzaje 

działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń 

finansowych z Funduszu funkcjonującego w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku zwanego dalej zakładem pracy lub 

pracodawcą. 

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się w wysokości:  

a. Dla nauczycieli dokonuje się rocznie odpisu na Fundusz w wysokości ustalonej jako 

iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli 

zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar 

zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej (po przeliczeniu na pełny wymiar 

zajęć) i 110 % kwoty bazowej (art. 30 ust. 3 KN – Dz. U. z 1982 r. nr 3, poz. 19 ze zm.) 

Z odpisu na Fundusz, o którym mowa wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia 

każdego roku świadczenie urlopowe (art. 53 ust. 1a ustawy KN) w wysokości odpisu 

podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia 

nauczyciela w danym roku szkolnym. 

b. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami lub nauczycielami pobierającymi 

świadczenie kompensacyjne - w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent 

oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 KN). 

c. Dla pracowników obsługi – 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 

(art. 5 ustawy z dna 4 marca 1994 r. o ZFŚS – (Dz. U. z 1994 r. Nr 43 poz. 163 ze zm.). 

d. Dla pracowników obsługi będących emerytami i rencistami, którzy pozostają pod 

opieką socjalną zakładu pracy zwiększa się odpis na Fundusz o 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 uprawnionego do korzystania 

z Funduszu. 

3. Środkami funduszu administruje Pracodawca. 

4. Środki ZFŚS gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

5. Dyrektor szkoły uzgadnia z zakładową organizacją związkową decyzje związane 

z dysponowaniem środkami Funduszu. 

6. Podstawą działalności socjalnej jest regulamin ZFŚS oraz roczny plan wydatków wraz 

ze szczegółowym preliminarzem wydatków na poszczególne rodzaje działalności 

socjalnej, ustalonym do 30 kwietnia każdego roku przez Pracodawcę w uzgodnieniu 

z zakładową organizacją związkową. 

7. Dyrektor szkoły, do końca stycznia każdego roku, przedstawia zakładowej organizacji 

związkowej rozliczenie rocznej działalności finansowej w ramach ZFŚS za ubiegły rok. 

8. Przyznawanie uprawnionym świadczeń z funduszu, w oparciu o Regulamin odbywa się 

na wniosek: 

a. samego uprawnionego, 

b. przełożonego,  

c. organizacji związkowej. 

9. Pracodawca, po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, zatwierdza je do 

wypłaty, co oznacza, że wyczerpuje ustawowy obowiązek wynikający z art. 27 ust. 2 

ustawy o związkach zawodowych. Wniosek złożony przez dyrektora szkoły jest 

opiniowany przez członka organizacji związkowej działającej na terenie szkoły. 

10. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i niekorzystanie z niego nie daje 

pracownikowi lub emerytowi (renciście) podstawy do żądania jakiegokolwiek 

ekwiwalentu. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego. 

 

§ 4. 

1. Wszystkie osoby zamierzające korzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych 

świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie 

do końca kwietnia każdego roku do Dyrektora Szkoły informację o sytuacji życiowej, 

rodzinnej i materialnej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Pracownik, który nie złożył informacji wymienionej w ust. 1 lub złożył ją po terminie, 

będzie mógł w całym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń na 

poziomie progu najwyższego dochodu (powyżej 150 %). 

3. Do końca kwietnia danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną 

informację z roku poprzedniego, chyba, że uprawniony złoży wcześniej nową 

informację. 

4. Osoby zatrudnione w trakcie roku, tj. po 30 kwietnia, nie składają informacji, gdyż 

świadczenia otrzymują po złożeniu wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do 

Regulaminu. 

5. Emeryci, renciści i byli pracownicy pobierający świadczenie kompensacyjne 

zamierzający korzystać w kolejnym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń 

finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do końca 

września bieżącego roku, deklarację o zamiarze korzystania z w/w świadczeń (załącznik 



nr 4) z dołączoną informacją o wysokości pobieranego świadczenia z ZUS oraz 

nr uprawnień do pobieranego świadczenia. 

 

 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA  

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

§ 5 

1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby: 

1.1. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (w całym okresie zatrudnienia) 

lub przez mianowanie, bez względu na wymiar czasu pracy i staż pracy, z wyłączeniem 

pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych – dłuższych niż 3 miesiące - 

innych niż urlopy wychowawcze  i świadczenia rehabilitacyjne, 

1.2. emeryci i renciści, (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy) byli 

pracownicy zakładu, z którymi zakład pracy rozwiązał stosunek pracy w związku 

z przejściem na emeryturę, świadczenie kompensacyjne lub rentę,  

1.3. byli pracownicy pobierający świadczenia kompensacyjne, 

1.4. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-3, tj.: 

a. współmałżonek, jeżeli nie jest nigdzie zatrudniony i pozostaje na wyłącznym 

utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty; 

b. dzieci (w wieku do lat 18, a uczące się i pozostające na wyłącznym utrzymaniu 

rodziców - w wieku do ukończenia 25 lat oraz, bez względu na wiek - dzieci 

z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) 

własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej, dzieci jednego z małżonków, jeżeli na tym małżonku ciąży 

obowiązek wychowania i utrzymania dziecka; 

c. rodzice wspólnie zamieszkujący i będący na utrzymaniu, jeżeli ich dochód 

(brutto) na osobę nie przekracza kwoty najniższej emerytury lub, w przypadku 

samotnego rodzica, kwoty 150% najniższej emerytury, 

d. małżonek po zmarłym pracowniku uprawniony do renty rodzinnej, której 

wysokość (brutto) nie przekracza 150% najniższego świadczenia z tego tytułu, 

e. dzieci po zmarłym pracowniku lub byłym pracowniku wymienionym w pkt. 2. 

i 3. do 18 lat, a uczące się do ukończenia 25 lat oraz, bez względu na wiek - 

dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności) własne lub dzieci przysposobione. 

1.5.Uprawnienia do korzystania z Funduszu jako członkowie rodziny, tracą osoby 

wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. b, d, e w przypadku wstąpienia w związek małżeński. 

1.6.Listę osób uprawnionych do korzystania z Funduszu ustala Dyrektor szkoły 

i aktualizuje ją w miarę zachodzących zmian. 

 

§ 6 

1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat uzależnia się od 

sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy 

Funduszu (załącznik nr 1 do Regulaminu), co oznacza że (w przypadku ograniczonych 

środków) w pierwszej kolejności pomoc z Funduszu powinna być zapewniona 

rodzinom (osobom): 

1. uzyskującym niskie dochody, 

2. posiadającym rodziny wielodzietne, 

3. samotnie wychowującym dzieci, 



4. mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki 

i leczenia, a także wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone, 

5. inwalidom. 

2. Przez niskie dochody, o których mowa w ust. 1. pkt.1. należy rozumieć sytuację, gdy 

miesięczny dochód (brutto) na członka rodziny (wyliczony zgodnie z zasadami 

podanymi w opisie do zał. nr 2 Regulaminu) nie przekracza minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. 

3. Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1 

przyjmuje się średni miesięczny dochód brutto (ustalony zgodnie z objaśnieniami do 

informacji stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu) przypadający na jednego członka 

rodziny wspólnie zamieszkującego i prowadzącego gospodarstwo domowe, osiągnięty 

w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ubiegania się o świadczenie, podzielony 

przez 12 i podzielony przez liczbę członków rodziny (uprawnionych, na podstawie 

§ 5 Regulaminu, do pomocy socjalnej) lub średni miesięczny dochód brutto (ustalony 

zgodnie z objaśnieniami do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego – 

stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu) za okres 3 miesięcy poprzedzających 

miesiąc, w którym składany jest wniosek, przypadający na każdego członka rodziny 

prowadzącego wspólnie gospodarstwo domowe i uprawnionego, zgodnie 

z § 5 Regulaminu, do korzystania z pomocy Funduszu, podzielony przez 3 miesiące 

i przez liczbę uprawnionych. 

 

 

III. PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU  

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

§7. 

Środki ZFŚS przeznaczone są na: 

1. świadczenie urlopowe dla czynnych nauczycieli, 

2. dopłaty do wypoczynku urlopowego dla pracowników administracji i obsługi, 

3. dofinansowanie wczasów pracowniczych, leczenia sanatoryjnego oraz wczasów 

profilaktyczno - leczniczych, 

4. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii wypoczynkowych 

i zdrowotnych, wycieczek turystyczno – krajoznawczych, obozów i zimowisk, 

5. dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we 

własnym zakresie z uwzględnieniem liczby dzieci zgodnie z ust. 1 pkt. 1. lit. b. 

Regulaminu, 

6. dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego przez zakład 

pracy w formie turystyki grupowej 

7. dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, rekreacyjnej, sportowej 

i turystycznej, poprzez zakup biletów na taką działalność oraz dofinansowanie do 

kosztów zorganizowanego przez pracodawcę transportu na imprezę, 

8. dofinansowanie do zwiększonych wydatków w okresie świąt z uwzględnieniem liczby 

dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

9. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, przeznaczonej dla osób w trudnej sytuacji 

życiowej i materialnej w formie zapomóg bezzwrotnych, 

10. pomoc finansową na cele mieszkaniowe. 

 

 

 

 



IV. ZASADY FINANSOWANIA POMOCY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU  

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

§8. 

1. Dyrektor, w porozumieniu z Zarządem Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim, ustala 

kwoty dopłat do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej w zależności od 

wielkości posiadanych środków i wiedzy o zapotrzebowaniu na określony rodzaj 

działalności socjalnej.  

2. Ustala się następującą częstotliwość przyznawania świadczeń indywidualnych: 

a. świadczenie urlopowe dla czynnych nauczycieli – raz w roku; 

b. dofinansowanie wypoczynku urlopowego dla pracowników administracji i obsługi-

raz w roku; 

c. wczasy pracownicze lub wypoczynek organizowany we własnym zakresie przez 

rodzinę pracownika (urlop przynajmniej w wymiarze 14 dni kalendarzowych, 

maksymalnie 10 dni roboczych), lub pobyt w sanatorium, lub wczasy 

profilaktyczno– lecznicze (do 14 dni pobytu) – raz w roku; 

d. zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży w formie kolonii wypoczynkowych 

i zdrowotnych, obozów i zimowisk lub wycieczki turystyczno– krajoznawcze dzieci 

i młodzieży – raz w roku; 

e. wypoczynek pracowników w dni wolne od pracy, organizowany w formie turystyki 

 grupowej przez zakład pracy – raz w roku; 

f. dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i rekreacyjnej, 

poprzez zakup biletów na taką działalność oraz organizację transportu na imprezę - 

w miarę posiadanych środków na koncie Funduszu; 

g. pomoc rzeczowa i finansowa, przeznaczona dla osób w trudnej sytuacji życiowej 

i materialnej – w zależności od złożonych wniosków; 

h. dofinansowanie do zwiększonych wydatków w okresie świąt z uwzględnieniem 

liczby dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – raz w roku, 

3. Umotywowane wnioski o przyznanie świadczenia z Funduszu są składane u dyrektora 

szkoły.  

4. Ustala się obowiązkowe składanie następujących dokumentów: 

a. wniosek o dofinansowanie do określonej formy działalności socjalnej, 

b. imienne dowody wpłat za uczestnictwo w zorganizowanej formie wypoczynku 

dokonanych na rzecz organizatora uprawnionego do organizacji wypoczynku, 

c. informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej składana przez osobę 

uprawnioną do korzystania z ZFŚS – do 30 kwietnia bieżącego roku, 

d. informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej składana przez osobę 

uprawnioną do korzystania z ZFŚS w przypadku jej zmiany – w ciągu 30 dni od 

wystąpienia zmiany,  

e. deklaracja o zamiarze korzystania z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 

przez emerytów, rencistów lub osób pobierających świadczenie kompensacyjne – 

byłych pracowników szkoły - do 30 września każdego roku. 

5. Pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana jest w formie pożyczki zwrotnej dla 

pracownika na remont i modernizację domu lub mieszkania, przystosowanie mieszkania 

do potrzeb osoby o ograniczonej sprawności fizycznej oraz na budowę domu, zakup 

mieszkania lub domu jednorodzinnego, uzupełnienie wkładu mieszkaniowego 

(załącznik nr 1, tabela nr 7). Na pomoc mieszkaniową przeznacza się 25% planowanych 

środków Funduszu. W przypadku niewykorzystania tych środków można je 

przeznaczyć na inne rodzaje działalności socjalnej. 

 



 

V. ZASADY I TRYB UDZIELANIA POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE 

 

§9. 

1. Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe jest udzielana w formie oprocentowanej 

pożyczki. 

2. Pożyczka może być udzielana na cele określone w §8. ust.5. 

3. Umotywowane i odpowiednio udokumentowane wnioski należy składać u sekretarza 

komisji do 31 maja bieżącego roku.  

4. Wnioski rozpatrywane są raz w roku – w czerwcu. W przypadku niewykorzystania 

środków, wnioski mogą być rozpatrywane do 31 października bieżącego roku. 

5. Zasady i warunki spłaty pożyczki o której mowa w ust.2, określa pisemna umowa 

zawierana przez Pracodawcę z pożyczkobiorcą, której wzór stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego Regulaminu. 

6. Wypłata przyznanych środków odbywa się w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

7. Ustala się obowiązek składania następujących dokumentów: 

a. na budowę domu: kopia pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, 

b. uzupełnienie wkładu: dokument potwierdzający zakup mieszkania, 

c. remont i modernizację domu lub mieszkania: oświadczenie o zakresie planowanych 

robót, z uwzględnieniem adresu domu lub mieszkania.  

8. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 3 lata przy maksymalnym oprocentowaniu 

2% w skali roku (załącznik nr 1 tabela nr 6).  

9. O pożyczkę można ubiegać się raz na 3 lata pod warunkiem spłaty poprzedniej 

pożyczki. 

10. Warunki udzielenia i spłaty  pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta 

z pożyczkobiorcą. Pożyczkobiorca i poręczyciele składają podpisy w obecności 

Dyrektora szkoły. 

11. Umowy w sprawie pożyczki mieszkaniowej są zawierane między Dyrektorem szkoły 

a uprawnionym pożyczkobiorcą. W przypadku, gdy pożyczkobiorcą jest dyrektor 

szkoły, umowa zawierana jest między nim a Wójtem Gminy Siennica. 

12. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej 

ze stron. Trzeci egzemplarz przekazywany jest w terminie 3 dni do Działu Księgowego 

Urzędu Gminy Siennica. 

13. W uzasadnionych przypadkach pożyczka może być umorzona w części, po spłaceniu 

co najmniej 50%. Decyzję o umorzeniu części przyznanej pożyczki podejmuje 

każdorazowo pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, 

rozpatrując okoliczności przedstawione we wniosku pożyczkobiorcy. 

14. W razie śmierci pożyczkobiorcy pożyczkę umarza się. 

15. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest jej poręczenie przez dwóch pracowników szkoły 

zatrudnionych na czas nieokreślony. Poręczycielem nie może być pracownik, który 

osiągnie wiek emerytalny wcześniej niż upłynie czas spłaty poręczanej pożyczki. 

16. Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na 

potrącenie spłaty rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę. Spłata powinna rozpocząć się 

nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia jej otrzymania. 

17. Pożyczkobiorca przebywający na urlopie płatnym lub bezpłatnym jest zobowiązany 

wpłacać samodzielnie raty pożyczki do kasy urzędu gminy Siennica zgodnie 

z harmonogramem spłat. 

18. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wykonalna w razie ustania stosunku pracy. 

 

 



VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§10. 

Częstotliwość przyznawania świadczeń z ZFŚS określono w Regulaminie. 

 

§11. 

Ustala się następujące zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele: 

1. Wydatki ograniczone są limitem ustalonym w rocznym preliminarzu dochodów 

i wydatków. 

2. Cele i rodzaje działalności realizuje się w kolejności ustalonej w §6. Regulaminu. 

 

§12. 

1. Pracownik jest zobowiązany do przedstawienia prawdziwych danych w informacji 

o dochodach (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz we wniosku o przyznanie ulgowych 

świadczeń (załącznik 3 do Regulaminu) zgodnie z art. 52 §1 pkt 1., art. 100 §2 pkt 6. 

ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).  

 

§13. 

1. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony roczny plan wydatków 

(załącznik nr 6). 

2. Kwalifikacji wniosków dokonuje dyrektor w porozumieniu z zakładową organizacją 

związkową. Po uzgodnieniu do dyrektora należy ostateczna decyzja w sprawie 

przyznania świadczeń. 

3. Ewidencję rodzaju i wysokości pomocy socjalnej każdego uprawnionego prowadzi 

dyrektor szkoły w porozumieniu z działem księgowym Urzędu Gminy w Siennicy. 

W ewidencji odnotowuje się termin, wysokość i rodzaj przyznanych świadczeń 

poszczególnym uprawnionym. 

4. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu ze 

związkami zawodowymi. 

5. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu ZFŚS. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu go zarządzeniem Pracodawcy, 

w terminie określonym w tym zarządzeniu, nie wcześniej jednak niż z dniem jego 

podpisania.  

 

 

§14 

Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki: 

1. załącznik nr 1 – tabele wysokości świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS i dopłat 

do tych świadczeń wg: 

a. tabela nr 1 – dopłaty do wypoczynku urlopowego dla pracowników administracji 

i obsługi; 

b. tabela nr 2 – dopłaty do różnych form wypoczynku zorganizowanego; 

c. tabela nr 3 – dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie; 

d. tabela nr 4 – dopłaty do świadczeń w ramach prowadzonej działalności kulturalno 

– oświatowej, rekreacyjnej i sportowej; 

e. tabela nr 5 – wysokość udzielanej bezzwrotnej pomocy finansowej lub rzeczowej, 

w związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny w okresie świąt; 



f. tabela nr 6 – wysokość udzielanej pomocy bezzwrotnej – finansowej lub rzeczowej, 

w związku z trudną sytuacją życiową lub materialną (tzw. zapomogi zwykłe) oraz 

w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi 

i długotrwałą chorobą lub śmiercią (tzw. zapomogi losowe). 

g. tabela nr 7 – wysokość oprocentowania pożyczki na cele mieszkaniowe; 

h. tabela nr 8 – maksymalne kwoty pożyczek na poszczególne cele mieszkaniowe. 

2. załącznik nr 2 - informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 

zamierzającej skorzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS, 

3. załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego, 

4. załącznik nr 4 – deklaracja o zamiarze korzystania z ulgowych świadczeń z ZFŚS, 

5. załącznik nr 5 – umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS, 

6. załącznik nr 6 – plan dochodów i wydatków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje 

działalności socjalnej na dany rok.  

 

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 43 poz. 163 ze zm.) i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 

1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 234 ze zm.)  

 

 

Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim.  

 

Uzgodniono dnia …………………………………. 

 

 

 

 

Zakładowa organizacja związkowa                                 Pracodawca 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 
TABELE 

WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z ZFŚS I DOPŁAT DO ŚWIADCZEŃ W 

PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. EDWARDA SZYMANSKIEGO W GRZEBOWILKU 

 

Tabela nr 1 

dopłaty do wypoczynku urlopowego dla pracowników administracji i obsługi 

 
próg dochodu względem najniższego wynagrodzenia, 

które aktualnie wynosi …………………………. 

dopłata za jeden dzień wypoczynku 

poniżej 100% 40 zł 

100% - 150% 35 zł 

powyżej 150% 30 zł 
W przypadku, gdy pracownik (uprawnionym do pomocy socjalnej) 

jest osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, próg dofinansowania ulega podwyższeniu o 

10%. 

 

Dopłata przysługuje do ilości 14 dni. 



Tabela nr 2 

dopłaty do różnych form zorganizowanego wypoczynku, tj. wczasy pracownicze, pobyt w sanatoriach, wczasy 

profilaktyczno- lecznicze, wycieczki turystyczno- krajoznawcze oraz wypoczynek letni lub zimowy dla dzieci 

i młodzieży 

 

próg dochodu względem najniższego wynagrodzenia, 

które aktualnie wynosi …………………………. 

dopłata za jeden dzień wypoczynku 

poniżej 100% 45 zł 

100% - 150% 40 zł 

powyżej 150% 35 zł 
Gdy uprawniona osoba posiada orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, próg dofinansowania 

ulega podwyższeniu odpowiednio o 10 %. 

Dla współmałżonka (Dział II. ust. 1. pkt 4 lit. a) dopłata wynosi 

10% otrzymanej dopłaty małżonka. 

dopłata przysługuje do ilości 14 dni (10 dni roboczych), zgodnie z ilością potwierdzonych dni wypoczynku 

 

 

Tabela nr 3 

dopłat do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie  

 

próg dochodu względem najniższego wynagrodzenia, 

które aktualnie wynosi …………………………. 

dopłata za jeden dzień wypoczynku 

poniżej 100% 40 zł 

100% - 150% 35 zł 

powyżej 150% 30 zł 
W przypadku, gdy pracownik (uprawnionym do pomocy socjalnej) 

jest osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, próg dofinansowania ulega podwyższeniu o 
10%. 

Podana wysokość dopłaty przyznawana jest na całą rodzinę. 

Wysokość kwoty dopłaty zależy od wysokości dochodu i ilości 

osób uprawnionych. Na każde dziecko kwota dopłaty zostaje 
podwyższona o 25%.  

Dopłata przysługuje do ilości 14 dni. 

 

 

Tabela nr 4 

dopłaty do świadczeń w ramach prowadzonej działalności kulturalno– oświatowej, rekreacyjnej i sportowej 

 

 

próg dochodu względem najniższego wynagrodzenia, 

które aktualnie wynosi …………………………. 

wysokość uzyskanej dopłaty z ZFŚS 

poniżej 100% 100 % 

100% - 150% 

powyżej 150% 
Gdy uprawniona osoba posiada orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, próg dofinansowania 

ulega podwyższeniu odpowiednio o 10 %. 

Dla współmałżonka (Dział II. ust. 1. pkt 4 lit. a) dopłata wynosi 
50% otrzymanej dopłaty małżonka. 

 

Tabela nr 5 

wysokość udzielanej bezzwrotnej pomocy finansowej lub rzeczowej w związku ze zwiększonymi wydatkami 

w okresie świąt 

 

próg dochodu względem najniższego wynagrodzenia, 

które aktualnie wynosi …………………………. 

wysokość uzyskanej dopłaty z ZFŚS 

poniżej 100% 500 zł 

100% - 150% 450 zł 

powyżej 150% 400 zł 
Gdy uprawniona osoba posiada orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, próg dofinansowania 
ulega podwyższeniu odpowiednio o 10 %. 

Podana wysokość dopłaty przyznawana jest na całą rodzinę. 

Wysokość kwoty dopłaty zależy od wysokości dochodu i ilości 
osób uprawnionych. Na każde dziecko kwota dopłaty zostaje 

podwyższona o 25%. 



Tabela nr 6 

wysokość udzielanej pomocy finansowej lub rzeczowej w związku z trudną sytuacją życiową lub materialną 

(tzw. zapomogi zwykle) oraz w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, 

długotrwałą chorobą lub śmiercią (tzw. zapomogi losowe) 

 

 

próg dochodu względem najniższego wynagrodzenia, 

które aktualnie wynosi …………………………. 

wysokość tzw. zapomogi 

zwykłej 

wysokość tzw. zapomogi 

losowej 

poniżej 100% do 500 do 1000 

100% - 150% do 400 do 900 

powyżej 150% do 300 do 800 
Gdy uprawniona osoba posiada orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, próg dofinansowania 

ulega podwyższeniu odpowiednio o 10 %. 

w odniesieniu do tzw. zapomóg losowych wartość pomocy może 

być zwiększona w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

decyzję w indywidualnych sprawach podejmuje pracodawca w 
uzgodnieniu z Komisją Socjalną 

 

 

Tabela nr 7 

wysokość oprocentowania pożyczki na cele mieszkaniowe 

 

próg dochodu względem najniższego wynagrodzenia, 

które aktualnie wynosi …………………………. 

wysokości oprocentowania pożyczki 

poniżej 100% 1% 

100% - 150% 2% 

powyżej 150% 2% 
W przypadku osób samotnych lub gdy członkiem rodziny 

(uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczonym 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, próg 

dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega odpowiednio 

podwyższeniu o 30% przy niezmienionym wskaźniku 
oprocentowania pożyczki. 

 

 

Tabela nr 8 

Maksymalne kwoty pożyczek na cele mieszkaniowe 

 

lp. cel przyznanej pożyczki maksymalna kwota 

pożyczki 

1. remont i modernizacja domu lub mieszkania do 4 000,00 

2. przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby o ograniczonej 

sprawności fizycznej 

do 5 000,00 

3. budowa domu jednorodzinnego do 10 000,00 

4. zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego 

5. pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność lub uzupełnienie zaliczki 

na wkład budowlany 
Udziela się pożyczki tylko na jeden cel w okresie trzech lat, pożyczki z pozycji 3, 4, 5 udziela się raz 

w życiu uprawnionego do pomocy socjalnej. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 …………………………, dn. ……………… 
 

…………………………………………………………………..    

/imię i nazwisko/ 

 

………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

/adres zamieszkania/ 

 

…………………………………………………………………. 

/stanowisko/ 

 

………………………………………………………………… 

/nr emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego/ 

 

INFORMACJA 

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej korzystać w roku kalendarzowym …………….. 

z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 

 

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z 

Regulaminem do korzystania z ZFŚS/jestem osobą samotną1: 

 

lp. imię i nazwisko osoby uprawnionej 

zgodnie z § 5 Regulaminu 

data urodzenia stopień 

pokrewieństwa 

dochód brutto 

1.   wnioskodawca  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
Średni miesięczny dochód brutto2 na jednego członka mojej rodziny/na osobę samotną/ w roku …………… 

wynosił: ………………….. 

W mojej rodzinie jest osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

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

 /imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, poziom niepełnosprawności/  

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma/y/ odpowiedzialności 

przewidzianej w art. 52 §1 pkt 1., art. 100 §2 pkt 6. ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 

Nr 21, poz. 94 ze zm.)oraz art. 233 §1 Kodeksu karnego. 

……………………………………………. 

  /podpis składającego informację/    

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić, 
2 Oznacza łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja) pomniejszony o koszty uzyskania 

przychodu, każdego członka rodziny prowadzącego wspólnie gospodarstwo domowe i uprawnionego, zgodnie z § 5 Regulaminu, do 
korzystania z pomocy Funduszu, podzielony przez 12 miesięcy i przez liczbę uprawnionych (stan na 31 grudnia tego roku, z którego 

wyliczany jest przychód) zapisanych w tabeli. Uwzględniając dochód uzyskiwany z gospodarstwa rolnego podaje się dane według ostatnio 

ogłoszonego obwieszczenia Prezesa GUS o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. 



Załącznik nr 3 

 

…………………………, dn. ……………… 
 

…………………………………………………………………..    

/imię i nazwisko/ 

 

………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

/adres zamieszkania/ 

 

…………………………………………………………………. 

/stanowisko/ 

 

………………………………………………………………… 

/nr emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego/ 

WNIOSEK 

o przyznanie ulgowego świadczenia finansowanego z ZFŚS 

 

proszę o przyznanie, zgodnie z Regulaminem ZFŚS, następującego świadczenia z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych 

:………………………………………………………………………………………………………………………

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

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z 

Regulaminem do korzystania z ZFŚS/jestem osobą samotną3: 

 

lp. imię i nazwisko osoby uprawnionej 

zgodnie z § 5 Regulaminu 

data urodzenia stopień 

pokrewieństwa 

dochód brutto 

1.   wnioskodawca  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
Średni miesięczny dochód brutto4 na jednego członka mojej rodziny/na osobę samotną/ w ciągu 3 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku …………… wynosił: ………………….. 

W mojej rodzinie jest osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

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

 /imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, poziom niepełnosprawności/  

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma/y/ odpowiedzialności 

przewidzianej w art. 52 §1 pkt 1., art. 100 §2 pkt 6. ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 

Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 233 §1 Kodeksu karnego. 

……………………………………………. 

  /podpis składającego informację/  

                                                           
3 Wypełnia osoba, która została zatrudniona w zakładzie po 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, 
4 Jak wyżej; oznacza łączny przychód za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek, pomniejszony o 

koszty uzyskania przychodu, każdego członka rodziny prowadzącego wspólnie gospodarstwo domowe i uprawnionego, zgodnie z § 5 
Regulaminu, do korzystania z pomocy Funduszu, podzielony przez 3 miesiące i przez liczbę uprawnionych zapisanych w tabeli. 

Uwzględniając dochód uzyskiwany z gospodarstwa rolnego podaje się dane według ostatnio ogłoszonego obwieszczenia Prezesa GUS o 

przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. 



Załącznik nr 4 

 

…………………………, dn. ……………… 
 

…………………………………………………………………..    

/imię i nazwisko/ 

 

………………………………………………………………….. 

 

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

 

…………………………………………………………………. 

/grupa uprawnionych do korzystania z Funduszu wg §5 ust.1 Regulaminu/ 

 

………………………………………………………………… 

/nr emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego/ 

 

 

DEKLARACJA 
 

o zamiarze korzystania z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS  

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku 

 

Informuję, że zamierzam w roku ……….. korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych 

z ZFŚS w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku. 

Oświadczam, że do 30 kwietnia ……. r. dostarczę aktualną informację o sytuacji życiowej, 

rodzinnej i materialnej. Do deklaracji załączam informację o wysokości pobieranego 

świadczenia z ZUS oraz nr uprawnień do pobieranego świadczenia.  

 
……………………………………………. 

  /podpis składającego deklarację/  

 

Oświadczam, że bezpośrednio przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego (rentowego, 

kompensacyjnego) rozwiązałam/em stosunek pracy z Publiczną Szkołą Podstawową 

im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku w związku z przejściem na emeryturę (rentę, 

świadczenie kompensacyjne) w roku …………. . 

……………………………………………. 

  /podpis składającego deklarację/  

 

Oświadczam, że jestem uprawniona/y do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku/byłym 

pracowniku5: (imię, nazwisko pracownika/byłego pracownika) przyznanej do: ……………. r. 

……………………………………………. 

  /podpis składającego deklarację/  

 

                                                           
5 Niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 5 

UMOWA 

W SPRAWIE POŻYCZKI 

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

W dniu ……………. pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową w Grzebowilku, zwaną dalej „zakładem pracy”, 

w imieniu którego działa Dyrektor szkoły ………………….,  

a Pan/ią/em, zwan/ą/ym dalej: „pożyczkobiorcą”, zamieszkał/ą/ym w ……………………, zatrudnion/ą/ym 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Grzebowilku na stanowisku nauczyciela, została zawarta umowa 

następującej treści: 

§1 

 

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Regulaminu 

zakładowej działalności socjalnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Grzebowilku została przyznana Pan/i/u 

…………………. pożyczka ze środków ZFŚS w kwocie …………………………oprocentowana w stosunku 

rocznym ……….%. 

Odsetki wynoszą ………………….. i płatne są przy pierwszej racie. Łączna kwota pożyczki wraz z odsetkami 

wynosi: ……………….. . 

 

§2 

Przyznana pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi: ……. miesięcy. 

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od miesiąca …………………… w ratach miesięcznych: pierwsza rata 

……………………….., …… kolejnych rat po …………………………………………….. 

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki, zgodnie z §2 niniejszej umowy, 

z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę, rozpoczynając od miesiąca ……………….. r.  

§4 

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy niespłacona pożyczka udzielona ze środków ZFŚS podlega natychmiastowej 

spłacie w całości z wyjątkiem przejścia do innego zakładu pracy na mocy porozumienia pomiędzy zakładami 

pracy. 

§5 

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§6 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

pożyczkobiorca, drugi pozostaje w miejscu zatrudnienia i trzeci egzemplarz otrzymuje jednostka potrącająca raty 

pożyczki. 

 

Poręczyciele: 

1. ………………………………………………..zam. ………………………………………… 

2…………………………………………………zam. ………………………………………… 

 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę ze środków ZFŚS 

wyrażamy zgodę, jako współodpowiedzialni, na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych 

wynagrodzeń. 

1…………………………………… 

2…………………………………… 

Pożyczkobiorca: …………………………………….dowód osobisty ………………………… 

 

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli i pożyczkobiorcy.  
 

Dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 

Roczny  

plan finansowy ZFŚS w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w 

Grzebowilku na rok 201….  

 

Plan dochodów ZFŚS  

 

Lp. Tytuł wpływu kwota  

[zł] 
1. Odpisy na ZFŚS – nauczyciele i obsługa  

2. Odpisy – emeryci: nauczyciele i pracownicy obsługi oraz renciści  

3. Plan spłaty pożyczek mieszkaniowych  

6. Pozostałość niewykorzystanych środków na dzień 31.12.201… r.  

 Razem  

 

 

Plan wydatków ZFŚS 

 

Lp. Przeznaczenie wydatku kwota  

[zł] 
1. Świadczenie urlopowe nauczycieli  

2. Dopłaty do różnych form zorganizowanego wypoczynku, tj. wczasy 

pracownicze, pobyt w sanatoriach, wczasy profilaktyczno - lecznicze, 

wycieczki turystyczno - krajoznawcze oraz wypoczynek letni lub 

zimowy dla dzieci i młodzieży 

 

3. Dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie  

4. Dopłaty do świadczeń w ramach prowadzonej działalności kulturalno 

– oświatowej, rekreacyjnej i sportowej. Turystyka grupowa 

 

5. Bezzwrotna pomocy finansowej lub rzeczowej w związku ze 

zwiększonymi wydatkami w okresie świąt 

 

6. Pomoc mieszkaniowa  

7. Rezerwa  

 Razem  

 

 

Wykaz beneficjentów środków ZFŚS 
1. nauczyciele, i członkowie ich rodzin, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy                 ………………………….  
2. nauczyciele, i członkowie ich rodzin,  zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy                ……………………….   

3. pracownicy niepedagogiczni, i członkowie ich rodzin,  zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy        ………………   

4. pracownicy niepedagogiczni, i członkowie ich rodzin, zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy   ..…………….  
5. emeryci i renciści, w tym pobierający świadczenie kompensacyjne - nauczyciele, i członkowie ich rodzin    .…………… 

6. emeryci i renciści – pracownicy niepedagogiczni, i członkowie ich rodzin       …………………………………………… 

 

 

 

 


