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Załącznik do Zarządzenia nr 12/2018/2019 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Słotwinie z dnia 13.06.2019 r. 

 

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SŁOTWINIE 

 

Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 

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

U. z 2018r. poz. 1316 z późniejszymi zmianami), zwana dalej „ustawą o ZFŚS”, 

2. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U.  z 2019r., poz. 

263), 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.  

poz. 967 z późniejszymi zmianami),  

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

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119), 

5. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U 2018r., poz. 1000  

z późniejszymi zmianami). 

 

1. PRZEDMIOT REGULACJI 

 

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Słotwinie określa: 

1) zasady tworzenia i gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

2) osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu; 

3) rodzaje działalności socjalnej, na które przeznacza się środki z Funduszu; 

4) zasady, warunki oraz tryb przyznawania świadczeń z Funduszu.  

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Funduszu – rozumie się przez to Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych w Słotwinie; 

2) Pracodawcy – rozumie się przez to Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie; 

3) Uprawnionym – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Słotwinie na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu 

pracy, emerytowanego pracownika;  

4) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
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II. ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

1. Fundusz tworzy się z  corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w  stosunku do przeciętnej liczby 

osób zatrudnionych.  

2. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego pracownika niebędącego 

nauczycielem w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 

w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego 

okresu stanowiło kwotę wyższą. 

3. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na Fundusz w wysokości ustalanej jako iloczyn 

planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym 

i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), skorygowanej w końcu roku do 

faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), i 110% 

kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej obowiązującej 1 stycznia 

danego roku.  

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

świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 

w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych. 

5. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku 

poprzedniego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności. 

6. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego 

na każdego emeryta i rencistę niebędącego nauczycielem. 

 

III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  

 

1. Kwota naliczonego odpisu na dany rok kalendarzowy podlega przekazaniu na rachunek Funduszu 

w wysokości i terminach określonych właściwymi przepisami prawa.  

2. Niezależnie od odpisów o których mowa jest w Rozdziale II środki Funduszu zwiększa się o: 

1) Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe; 

2) Odsetki od środków Funduszu; 

3) Darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych; 

4) Inne środki określone ustawą o ZFŚS i w odrębnych przepisach. 

3. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
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4. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy, określający 

podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej na rzecz osób 

uprawnionych do korzystania z Funduszu. 

5. Plan rzeczowo-finansowy opracowuje Komisja Socjalna, która powoływana jest przez pracodawcę 

w drodze Zarządzenia Wewnętrznego.  

 

IV. ADMINISTROWANIE FUNDUSZEM 

 

1. Środkami Funduszu administruje pracodawca w zakresie określonym w ustawie o ZFŚS, w niniejszym 

Regulaminie oraz rocznym planie rzeczowo-finansowym.  

2. Koszty związane z działalnością socjalną i wykorzystaniem środków Funduszu obciążają pracodawcę.  

V. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ  

 

1. Świadczenie z ZFŚS w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym: 

1) O najtrudniejszej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej – dochód na osobę 1000 zł (netto); 

2) Samotnie prowadzącym gospodarstwo domowe i osiągającym dochód wraz z dodatkowymi 

przysporzeniami w wysokości nie wyższej niż 1700 zł (netto); 

3) Wychowującym samotnie dzieci;  

4) Mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, kosztownej opieki.  

2. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej w szczególności w postaci: 

1) Dofinansowania do wypoczynku pracownika, organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy 

pod gruszą); 

2) Wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli, o którym mowa jest w art. 53 ust. 1a Karty 

Nauczyciela; 

3) Bezzwrotnej pomocy materialnej (zapomogi); 

4) Świadczenia świątecznego; 

5) Zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe (pożyczki mieszkaniowe); 

6) Finansowania działalności kulturalno-sportowej oraz turystyczno-rekreacyjnej. 

3. Plan dochodów, wydatków i  działalności socjalnej zawierający w szczególności propozycję podziału 

środków z Funduszu na poszczególne rodzaje działalności (preliminarz) sporządzany jest przez 

Komisję Socjalną corocznie w  terminie do 31 marca każdego roku i następnie zatwierdzany jest 

przez pracodawcę po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. 

4. Wzór preliminarza dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
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5. Dopuszcza się możliwość zmian w preliminarzu i przesunięcia środków Funduszu pomiędzy rodzajami 

działalności socjalnej. Zmiany te zatwierdza pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją 

związkową na podstawie wniosku Komisji Socjalnej.  

 

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 

 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu w zakresie określonym w Regulaminie 

są: 

1) Pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie bez względu na rodzaj 

łączącej ich z pracodawcą umowy o pracę i wymiar i okres zatrudnienia, w tym pracownicy 

przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, nauczyciele przebywający 

na urlopach zdrowotnych oraz nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny; 

2) Emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wskazani 

przez organ prowadzący, dla których Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie lub jednostki 

organizacyjne wchodzące w jego skład były ostatnim pracodawcą; 

3) Dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej 

pracowników oraz ich małżonków o ile razem zamieszkują i nie ukończyły 18 lat, a jeśli pobierają 

naukę w szkołach lub uczelniach i nie osiągają stałego własnego dochodu do czasu ukończenia 

nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat; 

4) Osoby wymienione w pkt. 3 posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanych stopniu 

niepełnosprawności bez względu na wiek; 

5) Współmałżonek.  

2. Ubiegając się oświadczenie na członków rodziny, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 i 3 należy złożyć 

następujące dokumenty: 

1) W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki oraz 

oświadczenie, że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty 

i z nim zamieszkuje; 

2) W przypadku dzieci niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub niezdolnych do pracy – orzeczenie 

zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności lub organu rentowego. 

 

VII. ZASADY I  WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ  

 

1. Przyznanie i wysokość świadczeń ze środków Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej 

i materialnej osoby uprawnionej, a także od wielkości środków jakimi dysponuje Fundusz. 

2. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z Funduszu składają w terminie do 15 marca każdego 

roku oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Podstawę ustalenia wysokości 
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świadczenia z Funduszu stanowi kryterium dochodowe czyli średni miesięczny dochód netto na osobę 

w rodzinie uprawnionego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Podstawę wypłaty świadczenia emerytowanym lub przebywającym na rencie pracownikom stanowi 

udokumentowanie dochodu w postaci potwierdzenia otrzymania wysokości emerytury/renty.  

4. Za rodzinę uprawnionego uważa się wszystkie osoby wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące – 

małżonka, partnera, rodziców, rodzeństwo, dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, 

dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, wnuki, dzieci przyjęte 

na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka a także inne 

osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku. 

5. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów (z roku poprzedniego) wszystkich członków 

rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, w tym świadczenia uzyskiwane z Programu 

Rodzina 500+, oraz kwotę alimentów uzyskiwanych od innych osób niezamieszkujących i 

niegospodarujących wspólnie z uprawnionym, pomniejszoną o:  

1) Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne określone 

w odrębnych przepisach; 

3) Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób niezamieszkujących i niegospodarujących 

wspólnie z uprawnionym; 

4) Koszty uzyskania przychodów.  

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

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

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

narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urząd Statystyczny, stanowiącego minimalną podstawę 

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

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

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

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

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

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

podatku rolnym.  

8. Średni miesięczny dochód na osobę oblicza się dzieląc sumę miesięcznych dochodów członków 

rodziny przez 12, a następnie przez sumę członków rodziny uprawnionego.  

9. Pracownicy zatrudniani w danym roku, pierwsze oświadczenie, składają najpóźniej w ciągu 14 dni od 

dnia zatrudnienia. 
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10. Nieujawnienie wysokości dochodu skutkuje brakiem zakwalifikowania do grupy uprawnionych do 

otrzymania świadczenia.  

VIII. ZASADY I TRYB UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA  

1. Wzór wniosku o udzielenie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP 

w Słotwinie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.  

Dofinansowania do wypoczynku pracownika, organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy 

pod gruszą) 

2. Dofinansowanie do wypoczynku pracownika (samorządowego) organizowanego we własnym zakresie 

można otrzymać raz w roku, po złożeniu wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego obejmującego 

co najmniej 14 następujących po sobie dni kalendarzowych.  

3. Wypłata świadczenia następuje w terminie do końca sierpnia.  

4. Wysokość dofinansowania o którym mowa w pkt. 1 i 2 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

Wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli. 

5. Nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku nauczycielowi wypłacane jest świadczenie urlopowe 

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. Prawa do świadczenia urlopowego nie posiadają nauczyciele, którzy 

przebywają na emeryturze lub rencie, chyba że w trakcie minionego roku szkolnego przeszli na jedno 

z tych świadczeń. W takiej sytuacji wysokość świadczenia urlopowego ustala się proporcjonalnie do 

okresu przepracowanego w danym roku szkolnym. 

 

Bezzwrotna pomoc materialna (zapomogi). 

6. Bezzwrotna pomoc materialna (zapomoga) stanowi pomoc finansową dla uprawnionych i może być 

przyznana w formie: 

1) Zapomogi losowej - dla uprawnionych dotkniętych wypadkami losowymi lub długotrwałymi 

chorobami, w tym wymagającymi rehabilitacji i leczenia sanatoryjnego; 

2) Zapomogi ekonomicznej - dla uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej 

lub materialnej.  

6. Zapomoga może być przyznana raz w roku. O pomoc materialną w formie zapomogi może ubiegać się 

uprawniony, jeżeli:  

1) Złoży wniosek o przyznanie świadczenia, poświadczony własnoręcznym podpisem, nie dopuszcza 

się wniosku złożonego drogą elektroniczną; 

2)  Przedstawi stosowną dokumentacją uzasadniającą potrzebę przyznania pomocy, w tym wskazującą 

na konieczność przeprowadzenia rehabilitacji lub poddania się leczeniu sanatoryjnemu 
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(zaświadczenie lekarza o chorobie, inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia, koszty leczenia, 

zestawienie (kserokopie faktur) - miesięcznych wydatków jako uzasadnienie złej sytuacji materialnej 

i rodzinnej. 

7. W celu udokumentowania zaistniałej sytuacji będącej podstawą wniosku o zapomogę Komisja Socjalna 

oraz pracodawca mogą żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających te okoliczności ( protokół, 

faktura, zaświadczenie lekarskie, itp.). 

8. Zapomoga przyznawana jest w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do 

niniejszego Regulaminu. 

Świadczenia świąteczne. 

9. Świadczenia świąteczne są formą bezzwrotnej pomocy materialnej udzielanej osobom uprawnionym 

jeden raz w roku w związku z grudniowym okresem świątecznym. Świadczenia świąteczne obejmują:  

1) Finansowe świadczenie świąteczne z tytułu zwiększonych wydatków związanych ze Świętami 

Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem;  

2) Wysokość świadczenia określona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego 

Regulaminu.  

 

Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe (pożyczki mieszkaniowe) 

10. Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe (pożyczki mieszkaniowe) może być udzielana na działania 

mające na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej osób uprawnionych.  

11. Warunkiem uzyskania pożyczki mieszkaniowej jest zatrudnienie w ZSP w Słotwinie na podstawie 

umowy o pracę na czas wnioskowanej długości spłaty pożyczki oraz udokumentowanie sytuacji 

mieszkaniowej. 

12. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielone w szczególności na:  

1) Budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w budynku mieszkalnym; 

2) Zakup budynku, lokalu mieszkalnego albo spłatę kredytu zaciągniętego na ten cel; 

3) Rozbudowę budynku albo lokalu mieszkalnego; 

4) Wykup budynku albo lokalu mieszkalnego; 

5) Przystosowanie lokalu lub budynku mieszkalnego na potrzeby osób niepełnosprawnych; 

6) Remont lub modernizację budynku albo lokalu mieszkalnego.  

13. Osoba ubiegająca się o pożyczkę na cele mieszkaniowe składa wniosek o przyznanie pomocy wraz  

z oświadczeniem, że uzyskaną pożyczkę przeznaczy zgodnie z jej przeznaczeniem. Wzór wniosku 

o przyznanie pożyczki mieszkaniowej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 

14. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest poręczenie jednego pracownika zatrudnionego w ZSP w 

Słotwinie na czas nieokreślony. Ta sama osoba może być poręczycielem maksymalnie dwóch pożyczek 

jednocześnie, osoby dokonujące poręczenia wyrażają zgodę na potrącenie z ich wynagrodzenia za pracę 

rat pożyczki w razie zaprzestania jej spłatę przez pożyczkobiorcę.  
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15. Podstawą wypłaty przyznanej kwoty pożyczki jest zawarcie umowy, podpisanej przez pracodawcę, 

pożyczkobiorcę i dwóch poręczycieli. Wzór umowy pożyczki mieszkaniowej stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego Regulaminu. 

16. Wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe wynosi na: 

1) Budowę, zakup mieszkania, remont lub modernizację budynku albo lokalu mieszkalnego – 

7 000,00. 

17. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 14 miesięcy. 

18. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 2% w stosunku rocznym. 

19. Spłatę pożyczki rozpoczyna się nie później niż w miesiącu następującym po dacie jej udzielenia.  

20. W wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym powstałym po 

zaciągnięciu pożyczki, pożyczkobiorca może jeden raz w ciągu całego okresu spłaty pożyczki ubiegać 

się o zawieszenie terminu spłaty na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, a nadto może wystąpić 

o częściowe albo całkowite umorzenie pożyczki, według poniższych zasad: 

1) Wysokość kwoty umorzenia traktuje się jako przychód pracownika uzyskany z innych źródeł 

i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2) Niespłacona pożyczka lub jej część w przypadku śmierci pożyczkobiorcy podlega umorzeniu – 

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;  

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

między pracodawca o pożyczkobiorcami.  

22. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika, niespłacona część pożyczki wraz 

z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie. W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o 

pracę, pracownik może złożyć prośbę o przesunięcie terminu spłaty pożyczki do max 6-mcy po 

zakończeniu stosunku pracy. 

23. W przypadku nieuregulowania pożyczki w dniu ustania stosunku pracy, naliczane będą odsetki 

w wysokości ustawowej od dnia ustania stosunku pracy. 

Finansowanie działalności kulturalno-sportowej oraz turystyczno-rekreacyjnej. 

24. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie działalności kulturalno-sportowej oraz 

turystyczno-rekreacyjnej w formie wycieczki, biletów na imprezy kulturalne, sportowe.  

25. Pomoc w formie o której mowa w pkt 24 przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej.  

 

IX. POSTANOWIANIA KOŃCOWE 

 

26. Przyznawanie świadczeń oraz wysokości dopłat z Funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, 

rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji 

mieszkaniowej uprawnionego z wyłączeniem świadczeń urlopowych nauczycieli oraz od kwot 

przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów zapisanych w planie rzeczowo-finansowym. 
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27. Świadczenia finansowe z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby, które 

nie korzystają ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu. 

28. Pracodawca odpowiada za: 

1) Przygotowanie planu finansowego Funduszu na dany rok kalendarzowy; 

2) Ustalanie regulaminu Funduszu i czuwanie nad jego aktualizowaniem; 

3) Opracowanie wzorów wniosków związanych z działalnością Funduszu stanowiących integralną 

część regulaminu; 

4) Przyznawanie świadczeń z Funduszu w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych; 

5) Bieżącą analizę poniesionych wydatków; 

6) Prowadzenie księgi protokołów oraz ewidencji przyznanych świadczeń indywidualnych dla 

każdego uprawnionego; 

7) Przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

8) Zachowanie tajemnicy. 

29. Ostateczną decyzję we wszystkich sprawach dotyczących Funduszu podejmuje Pracodawca 

w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych.  

30. W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczenia niezgodnie z ustawą o ZFŚS oraz 

niniejszym regulaminem, lub brakiem środków finansowych na wnioskowany cel, Pracodawca 

w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych podejmuje decyzję odmowną 

w sprawie przyznania przedmiotowego świadczenia.  

31. Pracodawca prowadzi ewidencję rodzajów oraz wysokości świadczeń udzielonych poszczególnym 

osobom uprawnionym. 

32. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 

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

75% należnych środków, a w terminie do 30 września pozostałą część należnych środków (do 

100%) wraz z ewentualnymi zwiększeniami. 

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

środków. 

35. Podział środków przeznaczonych na świadczenia socjalne powinien uwzględniać potrzeby 

uprawnionych oraz możliwości pracodawcy. 

36. Osoby uprawnione starające się o dofinansowanie z Funduszu składają każdorazowo pisemne 

wnioski (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli). 
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X. KLAUZULA INFORMACYJNA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Pracodawca informuje, że 

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych jest Zespól Szkolno – Przedszkolny w 

Słotwinie, który w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych reprezentuje Dyrektor 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słotwinie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Słotwinie możliwy jest pod numerem telefonu 

32 411 27 54 i adresem mailowym kuba@eduodo.pl. 

2. Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania Funduszu są przetwarzane są w celu realizacji zadań 

administratora związanych z działalnością socjalną.  

3. Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  

4. Dane osobowe osób uprawnionych nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa.  

5. Dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się o świadczenie, jego 

ustalenie i realizację, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń tj. 3 lata. 

6. Po upływie tego okresu dane osobowe osób uprawnionych są niszczone w sposób uniemożliwiający 

ich odtworzenie.  

7. Osobie uprawnionej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:  

1) Dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach 

określonych w art. 15 – 17 RODO;  

2) Ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;  

3) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych 

finansowanych z Funduszu.  

9. Regulamin udostępnia się do wglądu na żądanie każdej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 

10. Regulamin został uzgodniony z działającymi w jednostce organizacyjnej zakładowymi organizacjami 

związkowymi. 

11. Wszelkie zmiany i  uzupełnienia regulaminu dokonywane są na piśmie w  trybie właściwym dla jego 

przyjęcia. 

12. W  sprawach nie uregulowanych w  regulaminie zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 4 

marca 1994 r.  o  zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. 
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zm.) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. karta nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. 

zm.). 

……….………………………………………………..… 

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w  imieniu pracodawcy)  

 

 

………………………………………………………….. 

(podpis przedstawicieli organizacji związkowej
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu ZFŚS  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie 

…………………………………………………….                                                    
(imię i nazwisko wnioskodawcy)  

…………………………………………………….                                                    
(miejscowość, data) 

OŚWIADCZENIE 

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 

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

 Wnioskodawca……………………………………………………………………………………. 

Pozostali członkowie: 

       

Lp. 

 Imię  

i nazwisko 

    Stopień 

pokrewieństwa 

  Data urodzenia / 

  (wiek)  

         Uwagi 

 

 

 

    

     

 

Oświadczam, że wysokość średniego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 

wynosiła: 

Średni roczny dochód łączny w gospodarstwie domowym wynosi: ..............................................zł
1
  

(wpisać kwoty wg objaśnienia na str. 2) 
Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi:.....................................................zł

2
 

Średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi: .................................zł
3 

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

 

Dodatkowe informacje mające wpływ na sytuację życiową, materialną i rodzinną  

(nie wpisywać  kredytów, pożyczek itp.) 

- płacone alimenty ……………………… zł miesięcznie 

- otrzymywane alimenty ……………….. zł miesięcznie 

- świadczenia z programu 500 +, rodzinne, stypendia, zasiłki stałe i inne ……………zł/mies. 

 - inne …………………….. ………………………………………………………………….. 

- uwagi  …………………….. ………………………………………………………………… 

 

Łączna kwota dochodu wraz z dodatkowymi przysporzeniami mającymi wpływ na sytuację 

życiową wynosi ………zł/osobę/mies. 

 

Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego. 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy (art. 233 i art. 271 § l i 3 Kodeksu karnego). 

 

ZOBOWIĄZANIE 

Ja niżej podpisany zobowiązuję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych przez 

Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

                                                                      

 …………………………………………………….                      ……………………………………………………………….                                 
(miejscowość, data)         (podpis wnioskodawcy) 
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Objaśnienie:   
 

1
(tj. za średni roczny dochód łączny uważa się: 

dochód z poz. …. + …. + ….. deklaracji PIT 37, poz. …. + …. + …. + …. + …. + …. deklaracji PIT-36, poz. 

…. i …. deklaracji PIT40A/11A, poz. …. deklaracji PIT6, poz. …. + …. + …. + …. deklaracji PIT8c, poz. …. + 

…. + …. + …. +…. +…. +…. +…. +…. +…. +…. +…. + deklaracji PIT R (i można wymienić inne deklaracje, 

zależy od pracodawcy), a ponadto szacunkowe dochody z działalności gospodarczej rozliczne przez osoby 

opodatkowane ryczałtem i kartą podatkową, dochody z najmu i dzierżawy, z gospodarstwa rolnego (obliczonych 

jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych), z dopłat bezpośrednich i inne dochody. 
2
(tj. średni roczny dochód łączny podzielony na ilość członków rodziny) 

3
(tj. średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego podzielony przez 12 miesięcy) 

 
Za dodatkowe przysporzenia mające wpływ na sytuację życiową, rodzinną i materialną uznaje się: 

m.in. alimenty, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500 plus,  stypendia, zasiłki stałe i inne. 

Średni roczny dochód łączny wraz z przysporzeniami należy podzielić na ilość 

uprawnionych członków gospodarstwa domowego, a następnie podzielić przez 12 

miesięcy. 
 

 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę …………… w ……….. reprezentowaną 

przez Dyrektora Szkoły ……… w ………… podanych przeze mnie danych osobowych, zawartych w dokumentach 

składanych w związku z udzielaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dla potrzeb 

niezbędnych do ich realizacji i dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). 

 
…………………………………………………….                      ……………………………………………………………….                                 
(miejscowość, data)         (podpis wnioskodawcy) 
 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła …………. w ………….. reprezentowana przez Dyrektora 

Szkoły ……………… w ………………. (w zależności od sposobu stosowanych zapisów w  polityce), pełny 

adres, numer telefonu, ewentualnie adres email 

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych (email:……tel……adres do korespondencji) 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i lit. b 

RODO) w celu realizacji świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie.  

4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych 

osobowych oraz uprawnione organy publiczne, w związku z obowiązkami prawnymi. 

5. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi  

i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich 

praw lub roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. 
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Załącznik Nr 3  

do Regulaminu ZFŚS  

Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Słotwinie   

 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU  

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SŁOTWINIE 

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

Kategoria osoby uprawnionej (podkreślić właściwe):  

- pracownik, członek rodziny pracownika, były pracownik (emeryt, rencista), członek rodziny byłego 

pracownika (emeryta, rencisty), inna (jaka) ……………………………. 

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Słotwinie świadczenia w formie 

………………………………………………………...........* 

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

o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej za …………….  rok nie uległ zmianie / uległ następującej 

zmianie**  

Uzasadnienie:       

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące załączniki  

(dotyczy zapomogi losowej i innych świadczeń wymagających udokumentowania): 

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

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

 

Objaśnienia do wniosku:     

* dofinansowania do wypoczynku, dofinansowania do spotkania kulturalno-oświatowego, dofinansowania do 

wycieczki krajoznawczej, przyznania zapomogi ze względu na trudną sytuację życiową, rodzinną  

i materialną, przyznania zapomogi losowej w związku z ………………. (opisać rodzaj sytuacji 

losowej)………………………  

** niepotrzebne skreślić 

 

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

        (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

Decyzja Pracodawcy i opinia przedstawiciela pracowników (związków zawodowych) 

 

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

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

 

 

 

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

(podpis przedstawiciela pracowników          (podpis Dyrektora Szkoły) 

lub przedstawicieli związków zawodowych) 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS 

 

 

TABELA DOPŁAT DO ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SŁOTWINIE  

 

DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU PRACOWNIKA, ORGANIZOWANEGO  

WE WŁASNYM ZAKRESIE 

 

I. DOCHODY 

1. PRÓG 
KWOTA – przypadająca 

na członka rodziny 

PRZYZNAWANE 

ŚRODKI W ZŁ 

2. I Do 2000,00zł 1 200,00 zł 

3. II Od 2001,00 -2500,00 zł 1150,00 zł 

4. III Od 2501,00 – 3000,00 1100,00 zł 

5. IV 3001,00 i więcej  1050,00 zł  

 

 

  



REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
 

 

17 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS 

 

 

TABELA DOPŁAT DO ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SŁOTWINIE  

BEZZWROTNA POMOC MATERIALNA (ZAPOMOGA) 

 

I. DOCHODY 

1. PRÓG 

KWOTA – przypadająca 

na członka rodziny 

PRZYZNAWANE ŚRODKI W ZŁ 

EMERYTOWANI 
NAUCZYCIELE 

PRACOWNICY  

2. I Do 2000,00zł 900,00 zł 500,00 zł 

3. II Od 2001,00 -2500,00 zł 800,00 zł 480,00 zł 

4. III Od 2501,00 – 3000,00 700,00 zł 460,00 zł 

5. IV 3001,00 i więcej  600,00 zł 440,00 zł 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS 

 

 

TABELA DOPŁAT DO ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (ŚWIADCZENIA ŚWIĄTECZNE) 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SŁOTWINIE  

 

I. DOCHODY 

1. PRÓG 
KWOTA – przypadająca 

na członka rodziny 

PRZYZNAWANE 

ŚRODKI W ZŁ 

2. I Do 2000,00zł 300,00 zł 

3. II Od 2001,00 -2500,00 zł 280,00 zł 

4. III Od 2501,00 – 3000,00 260,00 zł 

5. IV 3001,00 i więcej  240,00 zł  
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                            Załącznik Nr 7 do Regulaminu ZFŚS  

           Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Słotwinie  

 

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

 (imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                               (miejscowość, data) 

 

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

 (kategoria osoby uprawnionej – np. pracownik, emeryt, rencista) 

 

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

(adres zamieszkania) 

          

                                                             Do Dyrektora  

         Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Słotwinie  

 
WNIOSEK 

o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS 
 

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Słotwinie pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości …………………..…. 

zł 

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

z przeznaczeniem na: 

………………………………………………………………………………. 

 

1. Do wniosku na budowę domu załączam odpis pozwolenia na budowę własnego domu  

decyzja nr …………………………………. z dnia……………………….……. 

wydana przez ………………………….………………………………………... 

Koszt budowy według kosztorysu wynosi……………………………………….. 

2. Do wniosku o zakup mieszkania lub domu załączam umowę kupna – sprzedaży 

potwierdzoną notarialnie. 

3. Do wniosku o remont i modernizację mieszkania lub domu załączam oświadczenie  

o posiadaniu prawa do remontowanej nieruchomości oraz planowanym koszcie 

remontu/modernizacji 

 

Poręczenia udzieli: 

1) .............................................................................................................. 
            (nazwisko i imię, stanowisko i miejsce zatrudnienia) 

2) .............................................................................................................. 
            (nazwisko i imię , stanowisko i miejsce zatrudnienia) 
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że pożyczkę z ZFŚS w kwocie……………..……. zobowiązuję się spłacić 

w okresie ………… lat, tj. …………..…. miesięcy. 

Oświadczam, że moje dochody na jednego członka gospodarstwa domowego wykazane 

w Oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wykazane za ………….rok nie 

uległy zmianie i wnioskuję/ nie wnioskuję* o przedłużenie okresu spłaty o 6 miesięcy. 

Oświadczam, że nie korzystałam z pomocy w formie pożyczki/ ostatnią pożyczkę z ZFŚS 

spłaciłem/am w całości*. 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

………….…, dnia……………………                                         ………………………… 
            (podpis wnioskodawcy)

           

 

 
Decyzja Pracodawcy i opinia przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych 

 

Opiniuję  pozytywnie/negatywnie* wniosek Pana/Pani o pożyczkę z ZFŚS               

w wysokości ……………….. słownie złotych:…………………………………… 

z przeznaczeniem na ……… ………………………………………………… i na warunkach 

ustalonych w zawartej umowie wg zasad określonych w Regulaminie ZFŚS. 

Pożyczka podlega spłacie przez okres ….….. miesięcy w ratach miesięcznych po 

….……….zł Spłata następuje począwszy od dnia ………………………………….. 

 

Szczegóły pożyczki będzie zawierać umowa pożyczki.  

 

 

Uzasadnienie negatywnej decyzji 

………………………………………………………………. 

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

 

 

…………………….., dnia  ………………........    

 

                                                                                                                                                       
                                  

 

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

(data i podpisy przedstawicieli                    (data i podpis Pracodawcy) 

zakładowych organizacji związkowych)         
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Załącznik Nr 8 do Regulaminu ZFSS  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie 

                   

 
     UMOWA NR ..................... 

pożyczki z Funduszu na cele mieszkaniowe 

 
zawarta w ………………………. w dniu ....................., pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym 

w Słotwinie, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły panią Danutą Knapek zwaną dalej POŻYCZKODAWCĄ 

 

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

legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ...... nr ……............., PESEL ........................, zatrudnionym/ą 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie zwanym/ą dalej POŻYCZKOBIORCĄ 

 

§ 1 

1. Na podstawie decyzji z dnia…………………. (stanowiącej załącznik 

2.  do umowy) Pożyczkodawca przyznaje Pożyczkobiorcy pożyczkę ze środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych na (wpisać cel – mieszkaniowy, np. budowa, remont domu, mieszkania) 

…………………………………………………………………………………………… 

w wysokości ………………… zł (słownie: …………………………………….złotych), 

3. Pożyczka jest oprocentowana na zasadach określonych w Regulaminie ZFŚS tj. w dniu zawarcia niniejszej 

umowy w wysokości  2 %, liczone wg wzoru:  (wpisać taki wzór, jaki jest stosowany  

u danego pracodawcy) 

kwota udzielonej pożyczki * 1 % = wartość odsetek 

4. Kwotę odsetek zaokrąglamy do pełnych złotych w taki sposób, że kwotę odsetek wynoszącą mniej niż 50 

groszy pomija się, a kwotę odsetek wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

Kwota odsetek jest dodawana do pierwszej raty spłaty pożyczki. 

5. Po podpisaniu niniejszej umowy kwota pożyczki zostanie w ciągu siedmiu dni przelana na wskazany przez 

Pożyczkobiorcę rachunek bankowy. 

 

§ 2 

1. Przyznana pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej wysokości………………..….. podlega spłacie 

w całości. Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia …………..……….…. do dnia ……..…………………… 

w miesięcznych ratach w wysokości: pierwsza rata w wysokości………... i …(ilość rat)…..…. następnych rat 

po …………………… zł (wzór, jeśli oprocentowanie jest spłacane przy pierwszej racie) 

Raty płatne są do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

2. Pożyczkobiorca upoważnia Dyrektora (nazwa jednostki)  ………………do potrącania należnych rat pożyczki 

wraz z oprocentowaniem zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej umowy  

z przysługującemu mu wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą  

w (nazwa jednostki) ……………. Byli pracownicy (nazwa jednostki)…………………….. oraz emeryci 

i renciści wpłacają raty indywidualnie na konto bankowe ZFŚS podane poniżej. 

3. W sytuacji, gdy wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą są niewystarczające do pokrycia 

kwoty raty, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do samodzielnej spłaty pożyczki  

w kwotach i terminach ustalonych w umowie na konto bankowe ZFŚS: Bank ………………..  

Nr ……………………………. 

 

 

§ 3 

1. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy Pożyczkobiorcy z (nazwa jednostki) …………………. niespłacona 

pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek 

Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca po zaopiniowaniu przez przedstawicieli związków zawodowych może 

wyrazić zgodę na spłatę pożyczki w ustalonych ratach. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracowników przechodzących na emeryturę, rentę lub świadczenie 

przedemerytalne, które to osoby po rozwiązaniu stosunku pracy samodzielnie spłacają pożyczkę wg 

harmonogramu spłaty na konto bankowe wymienione w § 2 ust. 3. 
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§ 4 

1. Pożyczkobiorca ustanawia prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami  

w formie poręczenia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, udzielonego przez dwóch pracowników 

(nazwa i adres jednostki) …………………………… 

  tj. Pana/ą …………………………………..  

  i Pana/ą ……………………………………. 

2. Zabezpieczenie zostaje udzielone w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

3. Umowy zabezpieczające spłatę pożyczki o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część niniejszej 

umowy.  

§ 5 

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu ZFŚS dotyczące niniejszej 

umowy. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkobiorcy, 

działku księgowo-finansowego oraz akt dotyczących spraw ZFŚS. 

 

 

…………………., dnia.................................                        .................................. 

                             (podpis Pożyczkobiorcy) 

 

Poręczenie spłaty: 

W razie nie uregulowania rat pożyczki we właściwym terminie przez Pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę jako 

solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie niespłaconej kwoty wraz  

z odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę. Poręczenia udzielamy bezterminowo do pełnej wysokości 

zobowiązań. 

 

Pan/i….…………………………………. zam. ……………………………………………… 

DO seria…..…….Nr……………....wydanym przez ………………………………………… 

PESEL…………………… zatrudniony/a w ……………………………………... 

 

…………………………………… 

(data i podpis) 

 

Pan/i….…………………………………. zam. ……………………………………………… 

DO seria…..…….Nr……………....wydanym przez ………………………………………… 

PESEL…………………… zatrudniony/a w ……………………………………….. 

 

 

…………………………………… 

(data i podpis) 

Potwierdzam wiarygodność podpisów Pożyczkobiorcy i poręczycieli 

 

…………………………………………………………………………… 

(data i podpis osoby sporządzającej umowę) 

 

…………………, dnia ……………….     

                      

              ……………………………………… 

   (podpis Dyrektora -Pracodawcy) 
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Załącznik nr 9 do Regulaminu ZFŚS 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA  

DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 

 

UPOWAŻNIAM 

Panią/pana ________________________________________ - członka Zakładowej Komisji Socjalnej do 

przetwarzania danych osobowych zawartych w następujących zbiorach: 

 Ewidencja osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Słotwinie i dokumentacja, w tym oświadczenia na potrzeby ZFŚS 

 

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie: 

 Imiona i nazwiska osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS 

 Adresy zamieszkania 

 Wysokość dochodów osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS; 

 Dokumentacji potwierdzającej zasadność formy pomocy z ZFŚS (np. zapomoga, sfinansowanie lub 

dofinansowanie świadczenia przyznanego z ZFŚS). 

 

Dane osobowe w w/w zakresie przetwarzane są na nośnikach papierowych oraz elektronicznie. 

Okres ważności upoważnienia: 

Upoważnienie jest ważne od dnia ____________________ roku na czas członkostwa w Zakładowej Komisji 

Socjalnej.  

 

_________________________________________ 

(podpis Administratora Danych Osobowych) 

 

Pouczenie: 

Osoba, która została upoważniona do przetwarzania danych osobowych, zobowiązana jest zachować te 

dane oraz sposoby zabezpieczania w tajemnicy. 

 

Przyjęto do wiadomości i stosowania: 

 

________________________________ 
(data i czytelny podpis osoby upoważnionej) 
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