
REGULAMIN 
 

ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH 
W  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 

  W  BIECZU 
 

§ 1 
 
Niniejszy regulamin ustala zasady tworzenia i formy wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych zwanego dalej Funduszem i tryb udzielania pomocy finansowo – rzeczowej dla pracowników, emerytów i 
rencistów – byłych pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Bieczu oraz członków ich 
rodzin. 
 

I  PODSTAWA  PRAWNA 
§ 2 

 
Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i zasady gospodarowania  jego środkami 
określają  przepisy : 

 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 
70.poz.335 z późn.zm.), 

 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 79.poz.854 z późn.zm.), 
 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97,poz.674 z późn.zm.), 
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej 

liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, 
poz.349), 

 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r.  Nr 14,poz.176 
z późn.zm.) 

 
II  POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 
§ 3 

 
1. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przyznawania i realizowania świadczeń finansowanych ze środków 

Zakładowego  Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
 

§ 4 
 

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego  w 
stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych  w sposób i w wysokościach określonych odpowiednimi przepisami: 

a. dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych  -  w wysokości 110 % kwoty bazowej, ustalanej na 
podstawie art.30 ust.3 Karty Nauczyciela na osobę; 

b. dla pracowników niebędących nauczycielami – w wysokości 37,5% podstawy naliczenia , którą stanowi 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu 
roku poprzedniego(jeśli jest ono wyższe), ogłaszanego przez Prezesa GUS; 

c. dla nauczycieli emerytów i rencistów  - w wysokości 5 % pobieranych przez nich rent i emerytur; 
d. dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami – w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku lub w II połowie roku poprzedniego (jeśli jest 
ono wyższe), ogłaszane przez Prezesa GUS; 

e. wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego, o którym mowa w ust.1b na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

2. Odpisy, o których mowa w ust. 1 lit.a-e stanowią jeden Fundusz. 
3. Przy ustaleniu liczby zatrudnionych nie uwzględnia się świadczących prace na podstawie umowy zlecenia lub o 

dzieło, osób korzystających z urlopów bezpłatnych. 
 



§ 5 
 

1. Środki ZFŚS  zwiększa się w szczególności o: 
a. wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, 
b. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 
c. odsetki od środków Funduszu, 
d. inne środki określone w odrębnych przepisach, 
e. środki niewykorzystane w poprzednim roku kalendarzowym. 

 
§6 

 
1. Środki ZFŚS  są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 

§ 7 
 

1. Równowartość dokonywanych odpisów i zwiększeń naliczanych zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu na dany rok kalendarzowy przekazywana jest na rachunek bankowy Funduszu do 30 września 
tego roku, przy czym w terminie do 31 maja tego roku przekazywana jest kwota stanowiąca co najmniej 75% 
równowartości odpisów, o których mowa w § 4 ust.1.a-e. 

 
§8 

 
Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  administruje Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego  im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Bieczu , zwany dalej Pracodawcą. 

§9 
1. Podstawą gospodarowania środkami ZFŚS oprócz niniejszego regulaminu jest coroczny preliminarz 

wydatków.  
2. Coroczny preliminarz wydatków zatwierdza Pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami 

związkowymi. 
3. Preliminarz wydatków  jest ustalany corocznie po otrzymaniu naliczenia odpisu na Fundusz, dokonanego 

przez Głównego Księgowego i zawiera podział środków ZFŚS  na poszczególne rodzaje działalności. 
4. Zmian w preliminarzu wydatków  ZFŚS może dokonać Pracodawca w uzgodnieniu ze Związkami 

Zawodowymi. 
 

§10 
 

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie 
daje pracownikowi podstaw do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. 

2. Świadczenia socjalne są formą pomocy przyznawaną osobom uprawnionym na ich wniosek i nie mają 
charakteru roszczeniowego. 

3. Decyzja o przyznaniu oraz wysokość  przyznanych świadczeń ulgowych uzależniona jest od sytuacji życiowej, 
rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 

4. Oceny sytuacji rodzinnej i materialnej dokonuje Pracodawca na podstawie złożonego oświadczenia . Przy 
ocenie sytuacji materialnej  bierze się pod uwagę  średni miesięczny dochód brutto przypadający na jednego 
członka rodziny za rok ubiegły , ustalony na podstawie złożonego oświadczenia (na podstawie zeznania 
podatkowego PIT, nakazu płatniczego w przypadku gospodarstwa rolnego, oszacowania przez wnioskodawcę  
dochodów z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej).  
Oświadczenie to powinno być złożone z pierwszym w danym roku wnioskiem o przyznanie ulgowych usług i 
świadczeń oraz dopłat. 
W razie ubiegania się o taką pomoc w okresie  1 stycznia – 31 marca do oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i 
materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie stosuje się oświadczenie z roku poprzedniego . – załącznik 
nr 1 

5. Nie złożenie w/w oświadczenia  o  sytuacji  życiowej, rodzinnej  i materialnej rodziny oznacza, że dyrektor  
nie może  przyznać  indywidualnych świadczeń,  zapomóg, dopłat o charakterze socjalnym. 

6. W razie wątpliwości co do wiarygodności przedstawionych dokumentów  i stanu faktycznego , Pracodawca 
może przeprowadzić wywiad środowiskowy oraz zażądać zaświadczeń potwierdzających dochody . 
 
 



§11 
 

1. Za dochód w rodzinie służący do obliczenia średniego dochodu, uważa się łączne dochody brutto wszystkich 
członków rodziny uprawnionego, z uwzględnieniem: 
 
- dochodów brutto uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenie za pracę, 
- zasiłków z ubezpieczenia społecznego otrzymywanych z tytułu choroby lub macierzyństwa, 
- zasiłków na utrzymanie rodziny osób odbywających służbę wojskową, 
- zasiłków dla bezrobotnych, 
- dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, 
- dochodów z gospodarstwa rolnego, 
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub przyznanych alimentów miesięcznych, 
- emerytur i rent inwalidzkich wraz ze wszystkimi dodatkami, z wyjątkiem pielęgnacyjnego 

 
§12 

 
Przy ustalaniu średniego dochodu na osobę w rodzinie wlicza się osoby niepracujące, zarejestrowane w urzędzie 
pracy, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 
 

§ 13 
 

Do rodziny, przy ustalaniu średniego dochodu na osobę, nie wlicza się osób zdolnych do pracy, niepracujących, 
nieuczących się i niezarejestrowanych w urzędzie pracy. 
 

§14 
 

1. Świadczenia indywidualne przyznaje się w wysokości pełnej lub częściowej, w zależności od średniego 
miesięcznego dochodu brutto na członka rodziny . 

 
2. W razie zaistnienia szczególnej okoliczności życiowej lub rodzinnej świadczenie może być przyznane w 

wysokości wyższej –tj. wg korzystniejszej grupy dochodowej, jednak nie wyższej niż 100 % dopłaty. 
 
 

TABELA WYSOKOŚCI DOPŁAT 
 

Miesięczny dochód na 1 osobę % odpłatności % dopłaty 

> 2 najniższych płac 50% 50% 

>1 do 2 najniższych płac 25% 75% 

do  1 najniższej płacy* 0 100% 

 
*wysokość najniższej płacy ogłaszana na każdy rok przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw 

 
 

III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
 

§15 
 

1. Ze świadczeń finansowanych z ZFŚS mogą korzystać: 
a) nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego 

w Bieczu, 
b) pracownicy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu przebywający na 

urlopach wychowawczych i urlopach dla poratowania zdrowia oraz powołani do odbycia służby 
wojskowej, 

c) emeryci i renciści , których ostatnim miejscem pracy przed przejściem na emeryturę lub rentę było  
Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu, 

d)  członkowie rodzin osób wymienionych  w pkt. 1 lit a-c (pojęcie „członka rodziny”- wg ustawy o 
świadczeniach rodzinnych) 



e) dzieci  pozostałe po zmarłych w okresie zatrudnienia pracownikach, utrzymujące się z renty  po   
pracowniku,  – uczące się i nie pracujące, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia, 

f) osoby objęte świadczeniami przedemerytalnymi , emeryturą pomostową lub nauczycielskim 
świadczeniem  kompensacyjnym, których ostatnim miejscem pracy przed odejściem na ww. świadczenia 
było Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu,  

2. Emerytom lub rencistom będącym jednocześnie pracownikami Szkoły, może być przyznane świadczenie socjalne 
tylko z tytułu pozostawania w stosunku pracy. 

 
§ 16 

 
Członkami rodzin uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu są: 
1. Współmałżonkowie, 
2. Dzieci (własne, współmałżonka,  przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej) – do 

lat 18, a jeżeli się kształcą – do ukończenia 25 roku życia, o ile nie posiadają własnego źródła utrzymania. Naukę 
dzieci do 25-go roku życia, będących na utrzymaniu należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem lub 
kserokopią aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, 

3.  Wszystkie inne osoby pozostające na utrzymaniu – na wniosek pracownika, emeryta, rencisty, 
4. Członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach, jeżeli pozostawali na ich utrzymaniu. 

 
IV. PRZEZNACZENIE  FUNDUSZU 

 
§17 

 
1. Środki Funduszu przeznacza się  na: 

 Pomoc finansowo-rzeczową (działalność socjalna)  – 75% 

 Fundusz mieszkaniowy     – 25% 
 

 
§ 18 

 
1. Środki Funduszu przeznacza się w szczególności na: 

 

 wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli, 

 dofinansowanie świadczeń wczasowo-wypoczynkowych, 

 bezzwrotną pomoc rzeczową i finansową, 

 bezzwrotną pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresach świątecznych w formie świadczeń 
rzeczowych lub świadczeń finansowych, 

 bezzwrotną pomoc  dla dzieci, w związku ze zwiększonymi  wydatkami w okresie  świąt Bożego Narodzenia w 
formie rzeczowej lub finansowej-(np. „Mikołajki” dla dzieci do ukończenia 14-go roku życia – z zachowaniem 
kryterium socjalnego), 

 dofinansowanie do wypoczynku organizowanego w formie turystyki grupowej; 

 dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych , 
rozrywkowych, działalności rekreacyjno-sportowej  oraz zakupu biletów wstępu na takie imprezy, 

 pożyczki na cele mieszkaniowe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. ŚWIADCZENIE URLOPOWE DLA NAUCZYCIELI 
 

§ 19 
 

1. Wypłata świadczenia urlopowego nauczycieli,-( świadczenie obligatoryjne, wypłacane poza  kryterium  
socjalnym) 
Na podstawie art. 53, ust.1a Karty Nauczyciela z odpisu na ZFŚS, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia 
każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o ZFŚS, 
ustalone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym 
(37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu roku 
poprzedzającego). 
Do otrzymania świadczenia urlopowego uprawnieni są: 

a) nauczyciele czynni, 
b) nauczyciele, którym chwilowo zawieszono obowiązek prowadzenia zajęć lekcyjnych, ale nie pozbawiono ich 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
c) nauczyciele przebywający na urlopach wychowawczych, 
d) nauczyciele korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia, 
e) nauczyciele przebywający na leczeniu szpitalnym lub na zwolnieniu lekarskim, otrzymujący zasiłek chorobowy. 

2. Świadczenie urlopowe nie przysługuje nauczycielowi emerytowi lub renciście oraz nauczycielowi 
przebywającemu  na urlopie bezpłatnym. 

 
 
 

VI. ŚWIADCZENIA WCZASOWO-WYPOCZYNKOWE 
 

§ 20 
 

Świadczenie wczasowo-wypoczynkowe realizuje się przez: 
 

1. Dofinansowanie wypoczynku  organizowanego przez pracowników, emerytów i rencistów  we własnym 
zakresie -  (dofinansowanie raz w roku na wniosek uprawnionego-   do wysokości 2/3 świadczenia 
urlopowego dla nauczycieli z zachowaniem kryterium socjalnego). 

2. Dofinansowanie kosztów skierowań na leczenie sanatoryjne i wczasów profilaktyczno-leczniczych 
zakupionych przez osobę uprawnioną do korzystania z ZFŚS we własnym zakresie,- (dofinansowanie raz w 
roku na wniosek uprawnionego, w miarę posiadanych środków,  z zachowaniem kryterium socjalnego) . 

3. Dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego lub zakupionego 
przez zakład oraz indywidualnie przez osoby uprawnione, w formie kolonii, obozów, zimowisk, wczasów 
wypoczynkowych, zdrowotnych, itp.- (dofinansowanie raz w roku na wniosek uprawnionego, w miarę 
posiadanych środków,  z zachowaniem kryterium socjalnego). 

 
§ 21 

1. Wypłata przyznanej kwoty dofinansowania do wczasów wypoczynkowych, zdrowotnych, kolonii, obozów i 
zimowisk dla dzieci do lat 18-tu uwarunkowana jest przedłożeniem   faktury za wyżej wymieniony wyjazd. 

 
 
 

VII. POMOC  RZECZOWA I FINANSOWA 
 

§ 22 
 

1. Ze świadczeń w ramach pomocy rzeczowej i finansowej mogą korzystać osoby uprawnione, znajdujące się w  
trudnej sytuacji  życiowej, rodzinnej, materialnej  lub potrzebujące doraźnej pomocy z przyczyn losowych. 

2. Wysokość przyznanych świadczeń mogą być uzależnione od wysokości środków pieniężnych znajdujących się 
w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie. 

 
 
 



§ 23 
 

1. Świadczenia  w ramach pomocy rzeczowej i finansowej przyznawane są w następujących formach: 
a. pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresach świątecznych w formie świadczeń 

rzeczowych lub finansowych, 
b. pomoc  finansowa, realizowana przez wypłatę zapomóg losowych i zapomóg przyznanych w związku 

z trudną sytuacją życiową, rodzinną i materialną,  
2. Jednorazowe świadczenia finansowe  przewidziane  dla osób dotkniętych szczególną sytuacją losową nie 

może przekraczać najniższego wynagrodzenia w zakładzie. 
Mogą być one udzielane w następujących przypadkach: 
a) śmierć w rodzinie pracownika, emeryta, rencisty (męża, żony, dziecka, ojca, matki ) 
b) wypadek losowy, długotrwała choroba pracownika, emeryta, rencisty lub członka ich rodziny, 
c) uszczerbek na mieniu w przypadku klęski żywiołowej np.: pożar, powódź, kradzież mienia, huragan  itd. 
d) zła sytuacja materialna rodziny pracownika, emeryta lub rencisty potwierdzona odpowiednimi 

dokumentami. 
3. Pomoc finansowa może być przyznana tej samej osobie jeden raz w roku kalendarzowym, o ile nie zachodzą 

szczególne okoliczności przemawiające za częstszym przyznaniem świadczeń. 
4. Ograniczenie, o którym mowa w  ust.3 nie dotyczy świadczeń rzeczowych. 

 
§ 24 

 
1. Podstawą przyznania świadczeń w ramach pomocy rzeczowej lub finansowej jest wniosek osoby 

uprawnionej- załącznik nr 2 
2. Świadczenia, o którym mowa w §23 p.1 lit.b, w  wyjątkowych sytuacjach mogą być przyznane z inicjatywy 

Dyrektora lub zakładowej organizacji związkowej 
3. W przypadku zdarzeń losowych do wniosku należy dołączyć  dokumenty potwierdzające zaistnienie sytuacji, 

stanowiącej powód ubiegania się o świadczenie: 
a) zaświadczenie lekarskie – w przypadku długotrwałej (przewlekłej) choroby, 
b) kserokopię odpisu skróconego aktu zgonu – w przypadku śmierci członka rodziny, 
c) w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych ( kradzież, pożar, zalanie, wypadek lub innego zdarzenia 

losowego)- dokumenty mogące stanowić potwierdzenie zdarzenia, m.in.: zaświadczenie odpowiedniego 
organu, oświadczenie świadka, kopia protokołu. 

 
VIII. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNA, KULTURALNO-OŚWIATOWA I TURYSTYCZNA 

 
§ 25 

 
Działalność sportowo-rekreacyjna, kulturalno-oświatowa i turystyczna finansowana z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych (świadczenia na zasadzie powszechnej dostępności na  równych zasadach- bez 
zastosowania kryterium socjalnego lub z zastosowaniem kryterium socjalnego) dotyczy  w szczególności: 
a) wypoczynku organizowanego przez pracodawcę w formie turystyki grupowej, - ( bez kryterium 

socjalnego) 
b) organizowanie  wyjazdów na imprezy  artystyczne, kulturalne i rozrywkowe, - ( bez kryterium socjalnego) 
c) organizowanie imprez, w szczególności: 

 zabawy dla dzieci pracowników, -( bez kryterium socjalnego) 

  spotkania pracowników, emerytów i  rencistów,- ( bez kryterium socjalnego), 

 pikniki dla pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin,- ( bez kryterium socjalnego) 

 zakup  dla uprawnionych karnetów i biletów na basen, na siłownię, na aerobik itp. –  
( bez kryterium socjalnego) 

 dofinansowanie uczestnictwa w imprezach artystycznych,  kulturalnych, rozrywkowych oraz imprezach 
sportowych – dopłaty do zakupionych przez pracodawcę lub uprawnionego  biletów do kin, teatrów, opery, na 
koncerty itp. (z zastosowaniem kryterium socjalnego) 

 
 
 
 
 



§ 26 
 

Zasady i tryb uczestnictwa w imprezach , o których mowa w § 25 ustalane będą każdorazowo i podawane do 
wiadomości osobom uprawnionym w sposób przyjęty w Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w 
Bieczu. 
 

IX. POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE 
 

§ 27 
 

1. Pomocy na cele mieszkaniowe udziela się osobom uprawnionym w formie pożyczek na: 
-  budowę domu mieszkalnego nieletniskowego, zakupu mieszkania lub domu, 
- uzupełnienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej, 
- adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne, 
- remont i modernizację domu lub mieszkania, 
- opłaty wymagane przy zamianie mieszkań (kaucje). 

2. Nie udziela się pożyczek na pokrycie kosztów budowy, kupna lub utrzymania (w tym remontu) domów 
letniskowych, garaży, piwnic oraz obiektów przeznaczonych na działalność gospodarczą. 
 

§ 28 
 

1. Ustala się z dniem 1 stycznia 2012 roku następujące wysokości pożyczek: 

- budowa domu, wkład do spółdzielni mieszkaniowej   – 10.000 zł 
- na adaptację pomieszczeń i remont domu    –   7.000 zł 
- na remont mieszkania i zamianę mieszkań    –   5.000 zł 
 

2. Podstawę zmiany wysokości pożyczek stanowić będzie aneks do niniejszego regulaminu. 
3. W przypadku zwiększenia maksymalnej kwoty pożyczki, pożyczkobiorcy spłacający wcześniej zaciągniętą 

pożyczkę, mogą wystąpić o podwyższenie jej do aktualnej wysokości, z tym, że maksymalny okres spłaty 
całości pożyczki nie może być dłuższy niż określony w pierwotnej umowie. 

4. O wysokości przyznanej pożyczki decyduje data spisania umowy, a nie data złożenia wniosku. 
5. Pożyczka na budowę domu, uzupełnienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej, adaptację pomieszczeń i 

kaucja może być przyznana tylko raz. 
6. Pożyczki na remonty domów i mieszkań mogą być przyznawane  raz na 5 lat. 

W miarę posiadanych środków możliwe jest wcześniejsze zaciągnięcie kolejnej pożyczki na remont domu czy 
mieszkania  -  po całkowitej spłacie poprzednio uzyskanej pożyczki na te  cele. 

7. Pierwszeństwo do korzystania z pożyczki mają osoby nie korzystające dotychczas z tej formy pomocy. 
8. Pożyczka na cele mieszkaniowe jest świadczeniem uznaniowym i nie ma charakteru roszczeniowego. 

 

§ 29 
 

1. Termin spłaty pożyczek nie może być dłuższy niż 5 lat 
2. W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umów zawartych  na czas określony pożyczki 

określone w §29 p.1 mogą być udzielone tylko na czas nieprzekraczający daty trwania zatrudnienia. 
 

§ 30 

1. Podstawę przyznania pożyczki stanowi wniosek wypełniony zgodnie z treścią druku, z odpowiednimi 
potwierdzeniami i podpisami. – załącznik Nr 3 

2. Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w 
Bieczu  w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi. 

 

 



§ 31 

Ustala się następujący tryb składania wniosków, przyznawania pożyczek, ich wypłaty i spłaty: 

1. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły. 
2. Po sprawdzeniu formalnym, uzgodnieniu ze związkami zawodowymi  pracownik odpowiedzialny za te sprawy 

spisuje umowę, w której określona jest wysokość pożyczki i warunki jej spłaty 
3. Podstawę wypłaty pożyczki stanowi umowa podpisana przez Dyrektora i Głównego Księgowego placówki z jednej 

strony i pożyczkobiorcę wraz z dwoma poręczycielami, będącymi pracownikami szkoły  z drugiej strony,  
załącznik Nr 4 

4. Poręczycielem może być osoba zatrudniona w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu na czas nie krótszy niż 
przewidywany okres spłaty pożyczki. 

5. Poręczycielem nie może być współmałżonek pożyczkobiorcy 
6. Pożyczkobiorca pobiera pożyczkę w kasie placówki w wyznaczonym terminie lub pożyczka zostaje przelana na  

konto bankowe pożyczkobiorcy 
7. Raty spłat kredytu są potrącane co miesiąc z listy płac pracownika. Pracownicy, których wysokość 

otrzymywanego wynagrodzenia nie umożliwia dokonania potrąceń spłaty kredytu w pełnej wysokości rat oraz 
emeryci i renciści, wpłacają miesięczne raty do kasy szkoły  lub  na wskazane konto bankowe bez dodatkowego 
wezwania. 

8. Spłata pierwszej raty pożyczki rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy (w szczególnych przypadkach na wniosek 
osoby zainteresowanej  6 miesięcy)  od dnia jej udzielenia. 

 

§ 32 

Ustala się następujące załączniki do wniosków o pożyczki: 

1. na budowę domu  – pozwolenie na budowę i kosztorys, 
2. na uzupełnienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej – zaświadczenie ze spółdzielni o wymaganym wkładzie, 
3. na adaptację pomieszczeń, remont domu, kaucję  – akt własności lub potwierdzenie z Urzędu Miasta, Gminy, 

ADM, 
4. na remont mieszkania  – bez załączników. 

 
§ 33 

Inne rodzaje pomocy z funduszu mieszkaniowego nie określone niniejszym regulaminem mogą być realizowane po 

uzgodnieniu ze związkami zawodowymi i zatwierdzeniu przez dyrektora (np. umorzenie części spłaty pożyczki po 

zmarłym pożyczkobiorcy, odroczenie spłaty pożyczki, itp.). 

§ 34 

Inne rodzaje działalności nie określone niniejszym regulaminem mogą być realizowane w oparciu o środki ZFŚS po 

uzgodnieniu ze związkami zawodowymi i zatwierdzone przez dyrektora placówki. 

§ 35 

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do opracowania planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 
każdy rok kalendarzowy i obowiązuje od 1 września 2012 roku. 

 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci ważność dotychczasowy regulamin ZFŚS. 
 

3. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi. 
 

 



 
Załącznik Nr 1 do ZFŚS 

…………………………………………………………………… 
 Imię i nazwisko  składającego oświadczenie 
 
…………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania 
     

O Ś W I A D C Z E N I E 
o sytuacji materialnej i życiowej osoby uprawnionej do korzystania za świadczeń z ZFŚS 

w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Bieczu 
 
1. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 
 
Lp.  

 
Imię i nazwisko 

Stopień 
pokrewieństwa 

 
Data urodzenia 

Uwagi 
 

1.  Wnioskodawca   

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

     
2. Oświadczam, że wysokość dochodu miesięcznego brutto, przypadającego na jednego członka rodziny 

wynosi* …………………….(słownie:……………………………………………………………………………………) 

3. Sytuacja życiowa pracownika/ emeryta, rencisty/ i rodziny …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem i jestem świadom odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań , przewidzianej w art.233 k.k. 
 
Biecz, dnia ……………………………….      ……………………………… 
                 podpis 

Wypełnione oświadczenie prosimy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 31.03.2012. Oświadczenie będzie stanowiło 
podstawę udzielania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w LO im, St. Wyspiańskiego w  Bieczu. 
 
*/na podstawie zeznania podatkowego PIT za rok ubiegły/ z tytułu: 
- zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, 
- alimentów, stypendiów, emerytur i rent, 
- oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej, 
- dochód z gospodarstwa rolnego (Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1ustawy o podatku rolnym, o 
łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, 
osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Przy mniejszej niż 1 ha fizyczny lub 1 ha 
przeliczeniowy powierzchni gospodarstwa rolnego nie ustala się dochodu (przyjmuje się zero).  
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2011 r. przeciętny dochód roczny z pracy w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010 roku wyniósł 2.278 zł (jest to dochód roczny). Podstawę obliczenia 
dochodu rocznego rodziny jest zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych w 2010 roku ha przeliczeniowych.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz.U nr 133poz.883 z póź.zm., wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych  niezbędnych do potrzeb uzyskania świadczenia z ZFŚS.  

…………………………………………… 
 

                                                                                                                                                                   podpis 
 

 

 

 

 



 
……………………………………………………….      Biecz, dnia …………………………………………… 
            Imię i nazwisko  
pracownik/emeryt/rencista 
 

WNIOSEK 
do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Bieczu  

o przyznanie świadczenia socjalnego 
Zgodnie z Regulaminem ZFŚS zwracam się z prośbą o udzielenie świadczenia socjalnego: 

 dla mnie* 

 dla członka mojej rodziny*(wymienić imię, nazwisko oraz stopień pokrewieństwa uprawnionego 
członka rodziny, datę 
urodzenia).………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

w formie: 
1. bezzwrotnej pomocy finansowej , realizowanej  w formie zapomogi losowej* 
2. bezzwrotnej  pomocy finansowej , realizowanej w formie zapomogi w związku z trudnymi warunkami 

materialnymi* 
3. bezzwrotnej pomocy rzeczowej/finansowej* w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt. 
4. bezzwrotnej pomocy rzeczowej/finansowej* dla dzieci, w związku ze zwiększonymi wydatkami w 

okresie świąt Bożego Narodzenia 
5. dofinansowanie  do wczasów profilaktyczno-leczniczych, leczenia sanatoryjnego* 
6. dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie* 
7. dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dzieci młodzieży* 
8. dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych* 
 
Uzasadnienie** 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Oświadczam, że znana jest mi treść regulaminu ZFŚS obowiązującego w LO im. St. Wyspiańskiego w Bieczu. 
Wyrażam zgodę na potrącenie z mojego wynagrodzenia (świadczenia) należnych obciążeń z tytułu 
przyznanego mi świadczenia. 

……………………………………………… 
*) właściwe zakreślić        podpis wnioskodawcy 
**) wymagane w przypadku realizowania świadczenia w formie 1,2 
 
 
 
 
 
 
 



Decyzja pracodawcy uzgodniona z przedstawicielem Związków Zawodowych 
 
1) przyznano dofinansowanie (pomoc) w wysokości ………………………. złotych; (słownie: ………………….............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

2) wniosek załatwiono odmownie z powodu …………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                        
 
                  / podpisy osób podejmujących decyzję/ 
 
 

Adnotacje dotyczące wypłaty: 
 
Dopłata/pomoc   ………………………………… 

Podatek    …………………………….….. 

Do wypłaty   …………………………….….. 

Słownie złotych   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Kwotę otrzymano:      …………………………………………………………………….. 
                               /data, podpis/ 
 
 
Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym: 
 
 
dnia …………………………..   ………………………………  ……………………………….. 
      Główny Księgowy          Dyrektor 
 
 
Zatwierdzono do zapłaty na sumę ……………………. słownie złotych: …………………………………………………………… 

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

 

 

………………………………………………………     …………………………………………………….. 
          Główny Księgowy               Dyrektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 3 do ZFŚS 
…………………………………………………………………..….. 
        (nazwisko i imię) 

         W N I O S E K 
…………………………………………………………………….... 

                         (adres)       o przyznanie pożyczki z ZFŚS 

        …………………………………………………………………….… 
               (stanowisko) 
 

Proszę o przyznanie mi pożyczki ze środków ZFŚS w wysokości  

…………………… zł (Słownie: ……………………………………………………………………………………………….. 

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

Wynagrodzenie miesięczne brutto     ……………………………….…………….…………… 

Dochód brutto na 1 osobę w rodzinie   ………………………………….……….……………… 

Czy korzystał z pożyczki ZFŚS(kiedy? jakiej?)  …………………………………..……………………… 

 

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

 

Stanowisko Związków Zawodowych ws wniosku 
 

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

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

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

.........................       ............................................. 
(pieczątka)         (podpis) 

 

Decyzja Dyrektora 
 

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

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

 

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

          (podpis dyrektora) 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 4do ZFŚS 

U  M  O  W  A 

w sprawie pożyczki mieszkaniowej 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

W dniu……………….... pomiędzy Dyrekcją Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Bieczu zwanej 

dalej zakładem pracy, w imieniu którego działa …………………………………………………………………….………………….. 

a Panem/Panią …………………………………………………………………………………. zwanej dalej pożyczkobiorcą,  

zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. , pracownikiem  w 

Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Bieczu  została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Decyzją nr …………z dnia …………….r. w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych została przyznana pożyczka ze środków ZFŚS w wysokości  ……………………zł, 

słownie: ……………………………………………………….przeznaczeniem na …………………………… 

§ 2 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres 5 lat  

w ratach: …………………………………………………………………… poczynając od miesiąca ………………………………. 

Spłata pożyczki powinna być zakończona w ………………………………………………… 

§ 3 

W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może być zawieszona na ustalony okres, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach pożyczka może być częściowo umorzona - zgodnie z  

§ 32pkt.8 Regulaminu ZFŚS z dnia 1 stycznia 2012 r. 

§ 4 

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami - zgodnie z 

§ 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę, poczynając od 

podanego powyżej dnia spłaty pierwszej raty. 

Emeryci i renciści wpłacają miesięczne raty w kasie szkoły w Bieczu lub na konto bankowe: PEKAO S.A. I/O 

JASŁO  67 1240 2337 1111 0000 3728 5896 bez dodatkowego wezwania do dnia 30 każdego miesiąca. 

§ 5 

Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami, a w przypadku zastosowania § 3 umowy także kwota warunkowo 

umorzona, staje się natychmiast wymagalną w przypadku: 

a) rozwiązania stosunku pracy - przez pożyczkobiorcę w drodze samowolnego porzucenia pracy; przez zakład pracy 
bez wypowiedzenia z winy pożyczkobiorcy; przez pożyczkobiorcę w drodze wypowiedzenia, 

b) sprzedaż przez pożyczkobiorcę domu, na którego budowę udzielono pożyczki, 
c) ustanie członkostwa pożyczkobiorcy w Spółdzielni Mieszkaniowej - w tym przypadku spółdzielnia potrąci 

pożyczkobiorcy z wpłaconego na jej konto wkładu całą kwotę przelaną z ZFŚS i zwróci ją na rachunek ZFŚS - 



gdyby w międzyczasie nastąpiła częściowa spłata pożyczki, rozliczenie z pożyczkobiorcą dokonane zostanie przez 
zakład pracy. 

§ 6 

Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków spłaty udzielonej pożyczki, 

zawartej w niniejszej umowie. 

W tym przypadku zakład pracy ustali z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenie udzielonej pożyczki. 

§ 7 

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

§ 8 

W przypadku stwierdzenia, że pobrana pożyczka ze środków ZFŚS została przeznaczona na inny cel jak podany we 

wniosku, pożyczkobiorca będzie zmuszony zwrócić całą kwotę w trybie natychmiastowym. 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: pożyczkobiorca i zakład 

pracy. 

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

   /podpis pożyczkobiorcy/                           /Główny księgowy/                                             / Dyrektor / 

Biecz……………………….. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wypełnia pożyczkobiorca: 
Na poręczycieli proponuję: 

Pan/i                    
Dowód osobisty:  
Adres zamieszkania:    

Pan/i/                  
Dowód osobisty :  
Adres zamieszkania:  
 

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki z ZFŚS zaciągniętej przez pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę 

- jako solidarnie współodpowiedzialni - na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 

Podpisy poręczycieli: 

1. ...................................................                                                          2. ........................................................ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stwierdzam własnoręczność podpisów pożyczkobiorcy i poręczycieli.  

 

 

 


