POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Podstawa prawna:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Ustawa z dnia 4.03.1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (Dz.U. z 2016 r., poz.111).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 nr
191 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz.U. z 1991
roku nr 55 poz.234).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 1993 nr 90 poz.416 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie z 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania
przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu (Dz.U. nr 43,
poz.349)
Porozumienie Ministra Oświaty i Wychowania oraz ministrów
prowadzących szkoły z Zarządem Głównym ZNP z dnia 25 czerwca 1984
roku w sprawie zasad współpracy w dziedzinie oświaty i wychowania
organów administracji państwowej z ZNP (Dz. Urz. MOiW z 1984 nr 11
poz.72).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 października 1998
roku w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego
funduszu mieszkaniowego na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych
(Dz.U. z 1998 nr 134 poz.876).
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w
roku poprzednim.
§2

1.

2.
3.

Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczenia środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,
na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki
korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu Świadczeń
funkcjonującego w Zespole Szkół nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie.
Decyzje o przyznawaniu świadczeń i pomocy z Funduszu podejmuje
pracodawca i przedstawiciele związków zawodowych.
Podstawą działalności socjalnej jest Regulamin ZFŚS oraz roczny plan
wydatków wraz z preliminarzem wydatków na poszczególne rodzaje
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4.

5.

6.

działalności socjalnej, ustalony do 31 marca każdego roku przez
pracodawcę tj. dyrektora i związki zawodowe. Wysokość świadczeń
obowiązującą w danym roku kalendarzowym ustala dyrektor i związki
zawodowe w formie tabeli w drodze aneksu do regulaminu ZFŚS .
Środki funduszu dzieli się na różne formy działalności socjalnej:
a) 17% środków corocznego funduszu przeznacza się na pomoc
finansowa w użytkowaniu i uzyskiwaniu mieszkań,
b) 35% środków corocznego funduszu przeznacza się na dopłaty do
wypoczynku osób uprawnionych,
c) 7% środków corocznego funduszu przeznacza się na się na wycieczki
pracowników, emerytów i rencistów,
d) 30% środków corocznego funduszu przeznacza się na pomoc
materialno-finansową,
e) 1% środków corocznego funduszu przeznacza się na dopłaty do
wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników,
f) 2% środków corocznego funduszu przeznacza się na pomoc
finansową dla osób, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji
materialnej spowodowanej wypadkiem losowym lub chorobą,
g) 1% środków corocznego funduszu przeznacza się na świadczenie
noworocznym dla dzieci pracowników – świadczenie pieniężne,
h) 7% środków corocznego funduszu przeznacza się na dofinansowanie
imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych.
Przyznawanie uprawnionym świadczeń z Funduszu w oparciu
o Regulamin odbywa się na wniosek samego uprawnionego, i jest
uzgadniane ze związkami zawodowymi a następnie zatwierdzane do
wypłaty przez Pracodawcę.
Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i niekorzystanie z jego form
nie daje uprawnionemu podstawy do żądania jakiegokolwiek
ekwiwalentu. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego.
§3

1.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się zgodnie
z odpowiednimi przepisami wymienionymi w § 1:
a) dla czynnych nauczycieli dokonuje się odpisu 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) i 110 % kwoty bazowej
określonej w ustawie budżetowej na dany rok dla pracowników
państwowej sfery budżetowej;
b) dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5%
pobieranych przez nich emerytur i rent,
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c)

2.

3.
4.
5.

dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 37,5 %
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej
w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli
przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą,
d) dla emerytów i rencistów, byłych pracowników administracji i
obsługi, może być zwiększony odpis o 6,25% przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w §3 pkt.1 pkt.c.,
e) Wysokość odpisu może być zwiększona o 6,25% z tytułu orzeczenia
niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
Środki Funduszu zwiększa się o:
a) odsetki od środków Funduszu,
b) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele
mieszkaniowe,
c) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
d) inne środki określone w odrębnych przepisach.
Środkami Funduszu administruje Pracodawca.
Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym
przechodzą na rok następny.
§4

1.

Osoby zamierzające korzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych
świadczeń finansowanych z Funduszu składają, w nieprzekraczalnym
terminie do 31 marca każdego roku, oświadczenie o wysokości dochodów
brutto na osobę w rodzinie za okres poprzedniego roku, stanowiące
załącznik nr 1-do niniejszego Regulaminu. Osoby zatrudnione po 31 marca
składają informację o dochodach w pierwszym miesiącu pracy. Jeżeli w
ciągu roku sytuacja materialna ulenie zmianie uprawniony zobowiązany
jest do złożenia korekty oświadczenia o dochodach.
1A. Osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania składają:
a) do końca maja wniosek o dofinansowanie do wypoczynku letniego
pracownika, emeryta, rencisty,
b) do końca września wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci,
c) do końca listopada wniosek o dofinansowanie do zwiększonych
wydatków świąteczno-zimowych dla pracownika, emeryta, rencisty
i dzieci osób uprawnionych.
2. Osoby, które nie złożyły informacji wymienionej w § 4 ust. 1 uznaje się
za uzyskujące dochód na jedną osobę w rodzinie na poziomie 3 grupy
dofinansowania.
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

Do końca marca danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu
o złożoną informację z roku poprzedniego, chyba że uprawniony złoży
wcześniej nową informację.
Dyrektor i przedstawiciele związków zawodowych rozpatrują wnioski o
przyznanie ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu. W razie
wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych w informacji
mogą
żądać od składającego oświadczenie dokumentów
potwierdzających te dane (np. zaświadczenie pracownika o dochodach w
innym zakładzie, dochodach współmałżonka, dziecka, innego
uprawnionego do korzystania z Funduszu członka rodziny, zaświadczenie
o uczęszczaniu dziecka do szkoły, decyzję urzędu pracy o wysokości
pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub o przyznaniu statusu
bezrobotnego bez prawa do zasiłku, decyzja o przyznaniu emerytury, renty
lub zasiłku – świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją
waloryzacyjną, zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach rodziny).
Osoby uprawnione starające się o pomoc bądź świadczenie socjalne
składają pisemne wnioski( wzór –załącznik nr 2 i 3) Świadczenie będzie
przyznawane na pisemny wniosek osoby uprawnionej lub wpisanie się na
listę uczestników udzielanych świadczeń.
Wysokość świadczenia jest uzależniona od osiągniętego dochodu oraz
sytuacji życiowej i rodzinnej.
Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane zgodnie z art. 53
ust. 1a ustawy – Karta Nauczyciela.
Emeryci i renciści – byli pracownicy, którzy w danym roku byli zatrudnieni
na umowę o pracę w charakterze nauczyciela otrzymują świadczenia
urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia i okresu
pracy zgodnie z art. 53 ust. 1a – ustawy – Karta Nauczyciela.
I.

OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ
§5

Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawieni są:
1. Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i na czas określony.
2. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, nauczyciele
przebywający na urlopach zdrowotnych oraz nauczyciele przeniesieni
w stan nieczynny.
3. Emeryci renciści (byli pracownicy) i członkowie ich rodzin ( emerytami –
byłymi pracownikami, nie są osoby pobierające zasiłki lub świadczenia
emerytalne).Dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie
w ramach rodziny zastępczej w wieku do 18 lat , a jeżeli się kształcą (studia
stacjonarne) do ukończenia nauki jednak nie dłużej niż do 25 roku życia;
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4.
5.

Dzieci bez względu na wiek z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym
stopniem niepełnosprawności.
Uprawnienia do korzystania z Funduszu tracą osoby wymienione w pkt. 4
i pkt. 5 w przypadku wstąpienia w związek małżeński oraz podjęcia pracy
zarobkowej .

II.

PRZEZNACZENIE ZFŚS
§6

Środki Funduszu przeznaczone są na:
1. Dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw.
„wczasy pod gruszą”).
2. Wypoczynek urlopowy nauczycieli z art. 53 ust. 1a – ustawy – Karta
Nauczyciela
3. Sfinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, rekreacyjnej,
i integracyjnej w tym pokrycie kosztów transportu . Udział pracowników,
emerytów i rencistów w imprezie integracyjnej jest sfinansowany bez
uwzględniania kryterium socjalnego.
4. Pomoc finansową lub rzeczową w okresie zwiększonych wydatków
domowych.
5. Udzielanie pomocy finansowej lub materialnej dla osób znajdujących się
w bardzo trudnej sytuacji życiowej w formie zapomóg bezzwrotnych
(złożony wniosek i zaświadczenie o danej sytuacji)
6. Dofinansowanie do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci
i młodzieży w formie kolonii, półkolonii, obozów, zimowisk, zielonej szkoły
wycieczek szkolnych oraz zorganizowanych form wypoczynku studentów.
7. Pomoc finansową na cele mieszkaniowe w formie pożyczek zwrotnych.
8. Dofinansowanie do wycieczek krajowych i zagranicznych przysługuje
uprawnionym, a członkowie ich rodzin zobowiązani są do opłacenia 100%
kosztów przypadających na osobę.
III.

ZASADY FINANSOWANIA POMOCY Z ZFŚS
§7

1.

Dofinansowanie wypoczynku urlopowego polega na:
a) wypłacie świadczeń urlopowych dla nauczycieli,
b) wypłacie dofinansowania do indywidualnych form wypoczynku
organizowanych we własnym zakresie dla pracowników, emerytów i
rencistów.
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c)
2.

3.

4.

5.

świadczenie , o którym mowa w pkt b przysługuje 1 raz w roku
budżetowym.
Dofinansowanie wyjazdów pracowniczych polega na dofinansowaniu
wycieczek krajowych i zagranicznych organizowanych w formie turystyki
grupowej dla pracowników , emerytów i rencistów( zorganizowane grupy
minimum 15 osób).
Sfinansowanie
działalności
kulturalno-oświatowej,
integracyjnej
i rekreacyjnej pracowników i emerytów i rencistów polega na
sfinansowaniu zakupu biletów na spektakle teatralne, seanse filmowe lub
inne imprezy kulturalne, rekreacyjne i okolicznościowe,
Pomoc finansowa lub materialna dla osób uprawnionych polega na:
a) pomocy finansowej lub materialnej dla pracowników i emerytów
w formie świadczeń pieniężnych lub bonów towarowych,
b) świadczeń dla dzieci osób uprawnionych w wieku od 1 do 16 lat
w formie paczek, bonów towarowych lub świadczeń pieniężnych.
Pomoc finansowa lub rzeczowa dla pracowników emerytów i rencistów
polega na przyznaniu bezzwrotnej zapomogi losowej.
a) bezzwrotna pomoc finansowa lub rzeczowa przysługuje osobom
uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub
losowej.
b) za zdarzenie losowe uznaje się: nagła śmierć najbliższego członka
rodziny, klęski żywiołowe, powstałą stratę w wyniku
udokumentowanej kradzieży, pożaru lub zalania mieszkania oraz
innych osobistych wypadków losowych.
c) o przyznanie bezzwrotnej zapomogi losowej może wnioskować osoba
uprawniona, która udokumentuje wydatki związane
z tymi
zdarzeniami.
Osoby ubiegające się o ww. zapomogi składają wniosek, w którym
uzasadniają konieczność ubiegania się o świadczenie oraz odpowiednie
dokumenty (zaświadczenie lekarskie potwierdzające
długotrwałe
zwolnienie,
rachunki, zaświadczenia odpowiednich organów,
oświadczenia ewentualnych świadków, kopie protokołów).
Wysokość bezzwrotnej pomocy finansowej nie może być wyższa niż 100%
odpisu podstawowego ogłoszonego w Monitorze Polskim na dany rok.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach bezzwrotna zapomoga może
stanowić 200 % odpisu podstawowego.
Dofinansowanie do wyjazdu dzieci polega na:
a) do
kosztów wyjazdu dziecka ponoszonych przez rodziców,
przysługuje dofinansowanie zgodne z kryterium socjalnym
uprawnionego do korzystania z funduszu.
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b)

6.

w roku kalendarzowym można dofinansować jedną formę
wypoczynku dziecka.
c) wysokość dofinansowania określa załącznik do regulaminu.
Przez cele mieszkaniowe rozumie się remont lub modernizację mieszkania,
zakup mieszkania.

§8

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe jest udzielana w formie
oprocentowanej pożyczki.
Pożyczka może być udzielana w kwocie do 10-krotności odpisu
podstawowego ogłoszonego w Monitorze Polskim na dany rok. Osobami
uprawnionymi do otrzymania zwrotnej pomocy pieniężnej są wszyscy
pracownicy oraz emeryci i renciści – byli pracownicy.
Pożyczka na cele mieszkaniowe jest przyznawana na warunkach pomocy
zwrotnej. O przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe decyduje kolejność
składanych wniosków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
losowych można przyznać pożyczkę poza kolejnością.
Osoba składająca wniosek o pożyczkę wskazuje we wniosku dwóch
żyrantów, którzy są zatrudnieni w szkole na podstawie mianowania lub na
czas nieokreślony.
Jeden pracownik może być żyrantem najwyżej dwóch pożyczkobiorców.
Żyrantami dla emeryta muszą być jest pracownicy zatrudnieni na czas
nieokreślony.
Podstawę wypłaty pożyczki stanowi umowa, zawarta pomiędzy
Pracodawcą a pożyczkobiorcą, w której określa się wysokość pożyczki,
ilość i wysokość rat oraz rodzaj zabezpieczenia.
Czas spłaty pożyczki określa się do 5 lat.
Pożyczki są oprocentowane w wysokości 2 % od udzielonej pożyczki.
Spłata pożyczki następuje wg zasad określonych w umowie zawartej
pomiędzy pożyczkobiorcą a pracodawcą.
Pracownik może spłacić pożyczkę w okresie krótszym, po wcześniejszym
pisemnym uzgodnieniu z pracodawcą.
O ponowne przyznanie pożyczki osoba uprawniona może ubiegać się po
spłacie poprzedniej pożyczki.
Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami
w przypadku:
a) porzucenia pracy przez pracownika,
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b)
c)

rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art.52 Kodeksu
Pracy.
W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę, spłata
pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w zobowiązaniu
do dalszego spłacania rat pożyczki na konto funduszu socjalnego w ZS
nr 5.

14. W uzasadnionych przypadkach losowych pożyczka może być umorzona w
części, po spłaceniu co najmniej 30% kwoty. Decyzję o umorzeniu części
przyznanej pożyczki podejmuje każdorazowo pracodawca w uzgodnieniu z
zakładową organizacją związkową, rozpatrując okoliczności przedstawione
we wniosku pożyczkobiorcy.
15. W razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie
spłat przenosi się solidarnie na poręczycieli.
16. W razie śmierci pożyczkobiorcy pożyczkę umarza się.
IV.

POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I KOŃCOWE
§9

Ustala się następujące zasady przeznaczania środków Funduszu na
poszczególne cele:
1. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony roczny
plan wydatków.
2. Wydatki są ograniczone limitem ustalonym w rocznym preliminarzu
dochodów i wydatków .
3. Środki Funduszu mogą być, w zależności od potrzeb, przesuwane między
poszczególnymi zadaniami.
4. Podstawę wysokości przyznanych świadczeń na dany rok stanowi „Tabela
dopłat do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”.
Wysokość świadczeń socjalnych jest ustalana corocznie w drodze aneksu
do regulaminu ZFŚS w formie tabeli.
§ 10

1.

Osoba, która w oświadczeniu poda nieprawdziwe dane, przedstawi
sfałszowany dowód poniesionego wydatku podlega odpowiedzialności
określonej Kodeksem Karnym, a w przypadku odstąpienia świadczenia
osobie nieuprawnionej lub wykorzystania świadczenie niezgodnie
z przeznaczeniem zostanie obciążona pełnymi kosztami związanymi
z zakupem świadczenia, oraz zostanie ukarana przewidzianymi w Kodeksie
Pracy karami porządkowymi.
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2.

Osoba, która dokona dopłaty do zakupionego świadczenia i z niego
zrezygnuje, nie otrzyma zwrotu wpłaty po opłaceniu przez Pracodawcę
zaliczki na to świadczenie. Pieniądze pracownikowi lub emerytowi będą
zwrócone tylko w przypadku, gdy niemożność skorzystania z zakupionego
świadczenia będzie spowodowana wypadkiem losowym.

§ 11

1.

2.

Kwalifikacji wniosków, decyzje o przyznaniu świadczenia uprawnionej
osobie, dokonuje dyrektor szkoły wraz z przedstawicielami związków
zawodowych, których do tego upoważnił.
Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie uprawnionej do
korzystania z Funduszu (sekretariat szkoły).
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu
mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne.
§ 12

Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:
1. Oświadczenie o dochodach – załącznik nr 1
2. Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS- załącznik nr 2
3. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci- załącznik nr 3
4. Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe- załącznik nr 4
5. Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe – załącznik nr 5
6. Wzór preliminarza wpływów i wydatków- załącznik nr 6
Stosownie do art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca1994r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach
zawodowych Regulamin został uzgodniony z zakładową organizacją związkową
działającą u Pracodawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2016r.

Dyrektor jednostki
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……………………………………………………………

……………………………………………

data, pieczęć i podpis zakładowych organizacji
związkowych/wybranego przedstawiciela pracowników

data, pieczęć imienna i podpis

……………………………………………………………………………………..
data, pieczęć i podpis zakładowych organizacji
związkowych/wybranego przedstawiciela pracowników

Ostatnie zmiany: 10.02.2017r.
19.11.2019r.
(zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką)
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Załącznik nr 1

……………………………………

……………………………………

(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE

(miejscowość, data)

PRACOWNIKA/EMERYTA

O

WYSOKOŚCI

UZYSKANEGO DOCHODU

CZŁONKÓW RODZINY W ROKU 20.………
Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje wraz ze mną ………. osób:
Lp

Data
Pokrewień urodzeniastwo
-dotyczy dzieci
do 18 roku
życia

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły - dotyczy dzieci
powyżej 18 roku
życia

Wysokość
dochodu
brutto za
rok
20………..

Pracownik
/emeryt

1.
2.
3.
4.
5.
Inne

okoliczności

dotyczące

sytuacji

życiowej,

rodzinnej

i

materialnej……………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że w okresie od stycznia do grudnia ………………… roku
miesięczny dochód brutto uzyskany przeze mnie, współmałżonka i inne osoby zamieszkujące
we wspólnym gospodarstwie wyniósł na jednego członka rodziny ……………………..…… zł.
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………… zł.
…………………………………………………
(własnoręczny podpis)
Do dochodu wliczamy:







Dochód ze stosunku pracy;
Dochód z działalności gospodarczej;
Dochód z umów-zleceń, umów o dzieło;
Renty i emerytury
Stypendia;
Dochody z pracy poza granicami kraju;








Dochody z gospodarstwa rolnego;
Alimenty;
Dodatki socjalne;
Dotacje unijne;
Kwoty diet otrzymywanych z tytułu pełnienia
obowiązków społecznych i obywatelskich;
Inne dochody.
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Załącznik nr 2
………………………………………………

……………………………………………….

(imię i nazwisko)

miejscowość, data)

………………………………………………
(adres)

Do Dyrektora
Zespołu Szkół nr 5 im. T. Tańskiego
w Stargardzie
Proszę o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w formie …………………………………………………………………………………………………………...
z przeznaczeniem na (krótkie uzasadnienie):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
W załączeniu:…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…….……………………………….
(czytelny podpis)

Opinia przedstawicieli związków zawodowych:
W dniu ………………………….…przyznano *dofinansowanie, *zapomogę socjalną
W
kwocie………………………………………………..
słownie
…………………………………………………………………………………………………………………………….…
Nie
przyznano
z
powodu
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis przedstawicieli związków zawodowych:
1……………………………..
2………………………………
Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie
Zatwierdzam / nie zatwierdzam

……………………………………………
miejscowość, data

………………………………………………
pieczątka i podpis Dyrektora

12

Załącznik nr 3
………………………………………………

………………………..……………………

(imię i nazwisko)

(miejscowość, data)

………………………………………………
………………………………………………
(adres)

Do Dyrektora
Zespołu Szkół nr 5 im. T. Tańskiego
w Stargardzie
Proszę o dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dla moich dzieci:
Imię
i
dziecka

nazwisko data
forma
urodzenia wypoczynku

termin odpłatność

dofinansowanie
(wypełnia komisja)

W załączeniu:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………….………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………
(czytelny podpis)

Opinia związków zawodowych:
W dniu ………………..……... przyznano dofinansowanie dla dziecka(ci) w kwocie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
Nie
przyznano
z
powodu
…..………………………………………………………………………………….…………………..
Podpis przedstawicieli związków zawodowych:
1……………………………..
2………………………………
Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 T. Tańskiego w Stargardzie
zatwierdzam / nie zatwierdzam

………………………………………………..
miejscowość, data

………………………………………………
pieczątka i podpis Dyrektora
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Załącznik nr 4
………………………………………………
imię i nazwisko

………………………………………………

………………………………

adres zamieszkania

(miejscowość, data)

………………………………………………
stanowisko

Do Dyrektora
Zespołu Szkół nr 5 im. T. Tańskiego
w Stargardzie
Proszę o przyznanie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół
nr 5 w
Stargardzie
pożyczki w wysokości …………………………… zł.
słownie: …………………………………………………………………………………………………… z przeznaczeniem
na
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Na
poręczycieli
proponuję:
1.………………………………………………………………………...… podpis ……………………………………………..……
2.………..…………………………………………………………..…….. podpis …………………………………………………
…………………………………………………
(własnoręczny podpis wnioskodawcy)

Opinia Związków Zawodowych:
W dniu ……………………….… przyznano pożyczkę w kwocie ………………………..……………………….…
słownie…………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Nie przyznano z powodu ………………………………………………………………………………………………..……
Podpisy przedstawicieli związków zawodowych………………………………………………………………….
DECYZJA DYREKTORA z dnia …………………
Na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych /Dz. U. Nr 43/94 poz. 163/ oraz art. 53 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela /Dz. U. Nr 3 poz. 19 z późn. zm. przyznaję / nie przyznaję
Pani/Panu ……………………………………………………………………………………………………………….………….
pożyczkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSS w Stargardzie
w wysokości ……………….…zł.
słownie:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………..
miejscowość, data

……….……………………………
pieczątka i podpis Dyrektora

14

Załącznik nr 5

…………………………………………
(pieczęć zakładu pracy)

UMOWA
w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe
W

dniu

…………………….…

pomiędzy

……………………………..………………………………………………………

- Dyrektorem Zespołu Szkól nr 5 w Stargardzie, zwanym dalej Pracodawcą
a Panem/ Panią ………………………………………………………………………………….… zwanym dalej Pożyczkobiorcą
zamieszkałym/ą: …………………………………………………………………………………………………………………………….
zatrudnionym w …………………………………………………………………………………………….. emerytem…………….
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Decyzją Dyrektora z dnia ………………………… w Stargardzie podjętą w trybie i na zasadach określonych
przepisami ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z
2015 r., poz.111) oraz w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w
Zespole Szkół nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie , została przyznana Panu/Pani pożyczka ze
środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczka w wysokości…………………………zł.
słownie: …………………………………………………………………………………… oprocentowana w wysokości …………
2% w stosunku rocznym, co stanowi kwotę …………………………………………..… , z przeznaczeniem na:
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….
§2
Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres …………… lat.
Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ………………… w równych ratach miesięcznych po:
pierwsza rata ………………..… zł., pozostałe………………… raty po ………………….…zł.
1.Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącenia należnych rat pożyczki wraz z odsetkami
określonymi w § 1 niniejszej rumowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, nagród, premii,
zasiłku chorobowego poczynając od dnia ………………………….

§3
Niespłacona pożyczka podlega całkowitej spłacie w przypadku:
1. Porzucenia pracy przez pracownika.
2. Rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art.52 kodeksu Pracy.
§4
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Rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron, bez winy pracownika, nie powoduje
zmiany warunków udzielenia pożyczki zawartych

w niniejszej umowie. W takim wypadku

Pracodawca ustali w porozumieniu z Pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia.
§5
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2015 r., poz.111).
§7
Umowa niniejsza została sporządzona w …………… jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Pracodawcy i Pożyczkobiorcy.
§8
1. Poręczyciele pożyczki :
1) ………………………………………………………………………….……… nr dow. osob. ………………………………..
zam. ……………………………………………………………………………………………….…………………………….………...
2) ……………………………………………………………………………..….. nr dow. osob. ……….……………………..
zam. ………………………………………………………………….....……………………………………………………….…….….

1. W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki przez pożyczkobiorcę wyrażamy
zgodę na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń, nagród, premii,
zasiłku chorobowego.
1) ………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli wymienionych w § 8 poz. 1) i 2).

…………………………………………………….
podpis osoby potwierdzającej

………………………………………………………..
podpis Pożyczkobiorcy

podpisy poręczycieli:
1. ………………………………………………..…
2. ……………………………………………………
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Załącznik nr 6

………………………………………………….
pieczątka i podpis Pracodawcy

PRELIMINARZ ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
NA ROK ……………..

Planowane
na rok ………….
Pozostało
z roku ………..…
Inne środki

środki

Razem wpływy

lp

nazwa zadania

%

kwota

Wpływy
Wypoczynek urlopowy nauczycieli
KWOTA DO PODZIAŁU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RAZEM

pożyczki remontowe
wypoczynek we własnym zakresie
wycieczki zorganizowane
pomoc
materialno-finansowa
(okolicznościowa)
imprezy kulturalno – sportoweintegracyjne
pomoc finansowa (zapomogi)
dopłata do wypoczynku dzieci
świadczenie świąteczne dzieci
100
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Tabela nr 1
Wysokość świadczenia w zależności od dochodów finansowych brutto na
członka rodziny.

Kwota świadczenia
dochody

Pracownicy/ zł

Emeryci/ zł

Dzieci/ zł

do 2000 zł
od 2001 – 3000 zł
powyżej 3000zł
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