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§ 1. 

Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Regulaminem, wprowadza 

się zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie. 

2. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązuje w Szkole od 01 grudnia 2020r. 

3. Niniejszy regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń  

i pomocy z funduszu, cele, na które przeznacza się środki funduszu oraz zasady i warunki 

przyznawania świadczeń i pomocy z Funduszu oraz zasady przetwarzania danych osobowych  

w związku z przyznawaniem świadczeń i pomocy z Funduszu. 

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Szkole, Jednostce – rozumie się przez to Szkołę Podstawową nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie; 

2) Funduszu – rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole 

Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie; 

3) Pracodawcy – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie; 

4) Komisji Socjalnej – należy przez to rozumieć organ doradczy w gospodarowaniu funduszem, 

który opiniuje i wnioskuje w sprawach socjalnych; 

5) Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy; 

6) Osobie uprawnionej – uprawnionych – należy przez to rozumieć osoby uprawnione  

do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

7) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu 

Świadczeń Socjalnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1070); 

8) Odpisie podstawowym – rozumie się przez to 37,5% przeciętnego wynagrodzenia  

w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku; 

9) Sytuacji życiowej – należy przez to rozumieć wszelkie okoliczności, które wpływają  

na sytuację osoby uprawnionej, niemające przy tym charakteru sytuacji materialnej lub rodzinnej; 

10) Sytuacji materialnej – sytuację materialną osoby uprawnionej ustala się wykorzystując miernik 

dochodów uzyskanych w rodzinie uprawnionego; 

11) Sytuacji rodzinnej – sytuację rodzinną należy odnieść do stanu rodzinnego osoby uprawnionej,  

tj. liczby osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym; 

12) Klęsce żywiołowej – należy przez to rozumieć katastrofę naturalną, których skutki zagrażają życiu 

lub zdrowiu, mieniu albo środowisku, np. powódź, pożar; 

13) Zdarzeniu, wypadku losowym – rozumie się wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze 

zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są 

niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności, np. kradzieże, włamania, 

nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu; 

14) Wspólnym gospodarstwie domowym – przez wspólne prowadzenie gospodarstwa 

domowego rozumie się nie tylko wspólne zamieszkiwanie określonych osób, lecz także związane  

z tym wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych, w tym wzajemną ścisłą współpracę w załatwianiu 

codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu. 
 

§ 2. 

1. Podstawę gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej 

Funduszem, stanowią obowiązujące przepisy prawa oraz roczny plan rzeczowo – finansowy – 

załącznik nr 1. 
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2. Roczny plan rzeczowo – finansowy ustala Dyrektor w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami 

związkowymi działającymi na terenie jednostki. 

3. Wszelkie zmiany planu rzeczowo – finansowego wymagają uzgodnienia z organizacjami 

związkowymi działającymi na terenie Szkoły. 

4. Funduszem administruje dyrektor. Decyzje dotyczące podziału środków oraz ich wykorzystania 

podejmuje dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 

5. Za błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem wszelką odpowiedzialność ponosi 

dyrektor. 

§ 3.  

Wysokość odpisów 
 

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się corocznie z odpisu podstawowego 

naliczanego w zakładzie w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

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, określanej dla nauczycieli 

corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej 1 stycznia danego roku.  

4. Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, zwiększa się odpis podstawowy o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego, o którym mowa w ust. 1. 

5. 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. 

6. Dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami Pracodawca może zwiększyć Fundusz  

o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 
 

§ 4. 
 

1. Środki funduszu zwiększa się o: 

1) wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej; 

2) odsetki od środków funduszu; 

3) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe; 

4) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych; 

5) środki niewykorzystane w poprzednim roku; 

6) inne środki określone w odrębnych przepisach1. 

2. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych niewykorzystane w danym roku 

kalendarzowym przechodzą na następny rok. 

3. Środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.  

                                                           
1 Np. Art. 108 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1320) 
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4. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy 

pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku,  

z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% 

równowartości odpisów. 

§ 5. 

Komisja Socjalna 
 

1. Organem doradczym Dyrektora w gospodarowaniu funduszem jest powołana przez niego Komisja 

Socjalna, która rejestruje i kwalifikuje złożone wnioski i podania. 

2. Zadaniem Komisji jest opiniowanie złożonych wniosków, monitorowanie rozdziału środków, 

przedstawianie propozycji korzystania z funduszu. 

3. Komisję powołuje Dyrektor. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciele organizacji związkowych 

działających na terenie jednostki oraz przedstawiciele poszczególnych grup pracowniczych 

(nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni). 

4. Podczas zebrania dotyczącego przyznawania świadczeń sporządza się protokół, który zawiera  

w szczególności: datę i miejsce spotkania, listę osób, którym przyznano świadczenia, formę, rodzaj  

i kwotę poszczególnych świadczeń i inne istotne informacje o sprawach, które miały miejsce 

podczas zebrania. Protokół podpisują Dyrektor i członkowie Komisji Socjalnej. 

5. Do zadań komisji socjalnej należy zaopiniowanie wniosku i ewentualne wezwanie wnioskującego 

do przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz przekazanie wniosku wraz z opinią dyrektorowi 

szkoły.  

6. Komisja Socjalna ma charakter wyłącznie doradczy. Ostateczną decyzję w sprawie dysponowania 

środkami funduszu podejmuje Dyrektor. 

7. Członkowie komisji dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, są 

obowiązani do zachowania ich w tajemnicy oraz posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych. 

§ 6. 

Osoby uprawnione 
 

1. Z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole mogą 

korzystać: 

1) pracownicy zatrudnieni w Szkole na podstawie umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony) 

niezależnie od wymiaru czasu pracy i stażu pracy; 

2) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych, nauczyciele 

przebywający na urlopach zdrowotnych, oraz nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny; 

3) emeryci i renciści, dla których Szkoła była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobranie 

świadczenia emerytalnego lub rentowego; 

4) emeryci i renciści ze zlikwidowanych szkół na terenie Gminy, jeżeli organ prowadzący wyznaczył 

szkołę do objęcia ich funduszem; 

5) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1-4; 

6) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach szkoły, będący na ich utrzymaniu. 

2. Przez członków rodzin rozumie się: 

1) współmałżonków; 

2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte  

na wychowanie dzieci w ramach rodziny zastępczej – do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole – do 

czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. 
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§ 7. 

Przeznaczenie funduszu 
 

1. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1) wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli – zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela; 

2) dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku urlopowego pracownika, członka 

rodziny pracownika organizowanego we własnym zakresie; 

3) dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży, zorganizowanego 

w formie wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych oraz wypoczynku 

organizowanego we własnym zakresie; 

4) dopłaty do imprez kulturalno – oświatowych, imprez sportowo – rekreacyjnych, imprez 

sportowo – rehabilitacyjnych i wydatków za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych, 

5) udzielanie pomocy rzeczowej  i finansowej osobom uprawnionym; 

6) udzielenie zapomogi losowej i zdrowotnej dla osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej, 

materialnej oraz rodzinnej;  

7) udzielenie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe. 

2. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne, niż zawarte w regulaminie cele,  

a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków. 

3. Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Niekorzystanie z niego przez uprawnioną osobę nie jest 

podstawą do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania. 

4. Wysokości dofinansowania na poszczególne cele określane są corocznie przez Dyrektora,  

w zależności od posiadanych środków zgodnie z załącznikiem nr 8. 
 

§ 8. 
 

1. Przyznawanie i wysokość świadczeń jest dokonywane na podstawie sytuacji życiowej, rodzinnej  

i materialnej osoby uprawnionej.  

2. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu zobowiązane są złożyć oświadczenie  

o sytuacji o których mowa w ust. 1. 

3. Sytuacja materialna ustala jest na podstawie kryterium dochodowego – przypadający na jednego 

członka w rodzinie dochód brutto za ostatni rok poprzedzający złożenie wniosku, wykazany  

w formie oświadczenia osoby uprawnionej (załącznik nr 2) do korzystania z funduszu.  

4. Świadczenia wychowawczego (500+) nie należy uwzględniać ani jako dochodu, ani w inny sposób 

przy ocenie sytuacji materialnej osoby uprawnionej. Może być natomiast brane pod uwagę przy 

analizie sytuacji życiowej, np. w przypadku wypłaty zapomogi socjalnej. 

5. Na sytuację życiową wpływają wszelkie okoliczności, które oddziałują na sytuację osoby 

uprawnionej, niemające przy tym charakteru sytuacji materialnej lub rodzinnej. Zazwyczaj 

okoliczności te wywołane są klęskami żywiołowymi (np. powódź czy pożar), indywidualnymi 

zdarzeniami losowymi (np. wypadek samochodowy, włamanie) czy chorobą. 

6. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu pracodawca 

może żądać do wglądu dokumentów potwierdzających podane informacje. Odmowa dostarczenia 

takich dokumentów do wglądu może skutkować nieprzyznaniem świadczenia. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawnionemu można przyznać świadczenia kilka razy 

w roku.  

§ 9. 
 

1. Świadczenia udzielane są na wniosek osoby uprawnionej i mają charakter uznaniowy.  
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2. Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznaje się na wniosek 

zainteresowanego (załącznik nr 3) – wyjątek stanowią: świadczenie urlopowe dla nauczycieli 

wypłacane na podstawie KN. 

3. Osoby uprawnione składają wnioski do Dyrektora Szkoły. 

4. Wnioski rozpatruje powołana przez Dyrektora Komisja Socjalna. 

5. Ostateczną decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Dyrektor. 

6. Udzielone świadczenia socjalne rejestrowane są w Indywidualnej karcie ewidencji korzystania  

z Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu. 

7. Negatywnie zaopiniowane wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z Funduszu nie 

wymagają uzasadnienia, a decyzja Dyrektora odmawiająca dopłaty jest ostateczna – z zastrzeżeniem 

ust. 8. 

8. Jeżeli istnieją podejrzenia, że zostały naruszone postanowienia niniejszego Regulaminu bądź 

Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych osoba uprawniona może wystąpić  

do Pracodawcy z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (załącznik nr 5), 

wskazując przy tym, które przepisy Regulaminu zostały, jej zdaniem naruszone. 

9. Dyrektor w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 

podejmuje ostateczną decyzję, powiadamiając o niej wnioskodawcę. 
 

§ 10. 

Świadczenia wczasowo-wypoczynkowe 
 

1. Podstawą przyznania ekwiwalentu za wypoczynek organizowany we własnym zakresie jest wniosek 

o przyznanie świadczenia wraz z kopią wniosku urlopowego lub oświadczeniem dotyczącym 

wypoczynku obejmującego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.  

2. Świadczenia wczasowo – wypoczynkowe realizuje się poprzez: 

1) dofinansowanie wypoczynku krajowego i zagranicznego dla osób uprawnionych, 

organizowanego we własnym zakresie; 

2) dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci oraz młodzieży zorganizowanego 

w formie wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych oraz wypoczynku 

organizowanego we własnym zakresie 

3. Świadczenia wczasowo – wypoczynkowe przysługuje nie częściej niż raz na dwa lata. 

4. Pracodawca może poprosić osobę ubiegającą się o dofinansowanie o okazanie do wglądu 

dokumentów potwierdzających przebywanie na wypoczynku zorganizowanym we własnym zakresie 

(np. rachunki, faktury lub zaświadczenia). 

5. Wysokość kwoty dofinansowania do wypoczynku określa załącznik nr 8 do Regulaminu. 
 

§ 11. 
 

1. Podstawą przyznania dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży jest wniosek złożony przez 

osobę uprawnioną. 

2. Dofinansowanie przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 18. 

3. Wypłata przyznanej kwoty dofinansowania do wczasów, kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci oraz 

młodzieży uwarunkowana jest przedłożeniem do wglądu odpowiedniego dowodu wpłaty lub 

skierowania na wyżej wymieniony wyjazd. 

4. Wysokość kwoty dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży określa załącznik nr 8  

do Regulaminu. 
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§ 12. 
 

Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca 

sierpnia każdego roku 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. 
 

§ 13. 

Pomoc rzeczowa i finansowa 
 

1. Ze świadczeń w ramach pomocy rzeczowej i finansowej, mogą korzystać osoby uprawnione, 

znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub potrzebujące doraźnej pomocy  

z przyczyn losowych. 

2. Wysokość i termin przyznania świadczeń mogą być także uzależnione od wysokości środków 

finansowych znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie. 

3. Świadczenie w ramach pomocy rzeczowej i finansowej przyznawane są w następujących formach: 

1) pomoc rzeczowa polegająca na zakupie określonych towarów; 

2) pomoc finansowa, realizowana przez wypłatę zapomóg losowych i zapomóg przyznanych  

w związku z trudnymi warunkami materialnymi oraz zapomóg zdrowotnych. 

4. Podstawą przyznania świadczeń jest wniosek osoby uprawnionej. 

5. Wysokość pomocy rzeczowej i finansowej uzależniona jest od sytuacji finansowej, materialnej  

i rodzinnej osoby uprawnionej. 

§ 14. 
 

1. Zapomogę przyznaje się osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, w przypadku: 

1) indywidulanych zdarzeń losowych: 

a) pobyt w szpitalu związany z długotrwałym leczeniem lub zabiegiem operacyjnym, 

b) choroba  trwająca powyżej dwóch tygodni wymagająca dodatkowej rehabilitacji, 

c) klęski żywiołowe, 

d) nieszczęśliwy wypadek w rodzinie; 

2) szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej; 

3) w przypadku okresowo występujących trudności materialnych, czy życiowych osoby 

uprawnionej, w zależności od potrzeb i możliwości Funduszu. 

2. Przy składaniu wniosku osoba ubiegająca się o świadczenie może zostać poproszona  

o przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających zaistnienie sytuacji, stanowiącej powód 

ubiegania się o zapomogę. 

3. O przyznanie zapomogi można ubiegać się w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia zdarzenia. 

4. Każdego roku kwoty pomocy rzeczowej i finansowej (w tym zapomogi) określane są przez 

Dyrektora wraz z zakładowymi organizacjami związkowymi.  
 

§ 15. 

Działalność sportowo-rekreacyjna, kulturalno-oświatowa i turystyczna 
 

1. Działalność sportowo-rekreacyjna, kulturalno-oświatowa i turystyczna dotyczą w szczególności: 

1) wypoczynku organizowanego przez pracodawcę w formie turystyki grupowej; 

2) organizowania imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych; 

3) dofinansowania uczestnictwa w imprezach artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych oraz 

imprez sportowych. 
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2. Zasady i tryb uczestnictwa w imprezach ustalane będą każdorazowo i podawane do wiadomości 

osób uprawnionych poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń lub bezpośrednio  

na spotkaniu zorganizowanym przez Dyrektora szkoły. 

3. Świadczenia wypłacane w ramach działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej  

i turystycznej muszą uwzględniać sytuację życiową, rodzinną i materialną osób uprawnionych. 

Zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla wszystkich uprawnionych, bez uwzględniania ich 

sytuacji życiowej, stałoby w sprzeczności z warunkami, na jakich może być przyznawana pomoc  

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  
 

§ 16. 

Pożyczki na cele mieszkaniowe 
 

1. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielane na: 

1) budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym; 

2) zakup działki pod budowę domu; 

3) kupno domu jednorodzinnego lub mieszkania; 

4) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego; 

5) adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe; 

6) przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej w przypadku osoby 

uprawnionej, jej współmałżonka, dzieci lub innej osoby pozostającej we wspólnym 

gospodarstwie domowym; 

7) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych; 

8) remonty domów jednorodzinnych lub mieszkań. 

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. 

3. Warunkiem przyznania następnej pożyczki jest całkowita spłata pożyczki poprzednio uzyskanej, 

lecz nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia spłaty udzielonej poprzednio pożyczki.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pożyczka może być przyznana wcześniej niż po upływie 

3 miesięcy od dnia spłaty udzielonej poprzednio pożyczki, po uprzednim spłaceniu wcześniejszej 

pożyczki. 

5. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 3% w stosunku rocznym. 

6. Wniosek o przyznanie pożyczki powinien być skierowane do Pracodawcy zgodnie z załącznikiem 

nr 6. 

7. Przy składaniu wniosku osoba ubiegająca się o pożyczkę może przedstawić do wglądu m.in.: 

1) umowę przedwstępną kupna-sprzedaży mieszkania lub domu; 

2) akt notarialny kupna działki, potwierdzenie z Urzędu Gminy o zarejestrowaniu inwestycji lub 

projekt budowy; 

3) akt notarialny świadczący o posiadaniu mieszkania lub domu; 

4) umowę z zarządcą budynku o udostępnienie pomieszczeń do przebudowy lub umowę notarialną 

uzyskania prawa własności pomieszczeń i zezwolenie na ich adaptację – w przypadku wniosku 

na adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe; 

5) dokumenty potwierdzające i określające zasady wykupu mieszkania; 

6) umowę kredytu mieszkaniowego; 

7) inne dokumenty, które w indywidualnych przypadkach pożyczkodawca uzna za konieczne. 

8. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich złożenia. 
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9. Podstawą wypłaty przyznanej kwoty pożyczki jest zawarcie umowy pożyczki, podpisanej przez 

Pracodawcę, pożyczkobiorcę oraz poręczycieli. 

10. Pożyczkę udziela się na okres wskazany przez uprawnionego we wniosku, ale na okres nie dłuższy 

niż 30 miesięcy.  

§ 20. 
 

1. Zabezpieczenie pożyczek mieszkaniowych stanowi wskazanie dwóch poręczycieli. 

2. Poręczycielem może być osoba, zatrudniona w szkole na czas nie krótszy niż przewidywany okres 

spłaty pożyczki. Poręczycielem nie może być współmałżonek pożyczkobiorcy. 

3. W razie niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek jej spłaty przechodzi na osoby,  

o których mowa w ust. 1.  

4. Pożyczka podlega całkowitej spłacie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy 

pożyczkobiorcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz za zgodą osób, o których mowa  

w ust. 1, pożyczka może zostać spłacona przez pożyczkobiorcę po rozwiązaniu stosunku pracy.  

5. Pożyczka ulega umorzeniu w przypadku śmierci pożyczkobiorcy oraz może ulec częściowemu 

umorzeniu w przypadku zaistnienia nagłej trudnej sytuacji materialnej i życiowej pożyczkobiorcy.  

6. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczki określa umowa zawarta pomiędzy Pracodawcą  

a pożyczkobiorcą (załącznik nr 7). 

7. Maksymalna wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe może wynieść 10 000,00 zł.  

8. Uprawniony otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie 

rat przypadających z tytułu spłaty pożyczki – z wynagrodzenia za pracę, zasiłku z ubezpieczenia 

społecznego lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego.  

9. Emeryci i renciści zobowiązani są spłacać zaciągnięte pożyczki bezpośrednio do banku na konto 

szkoły.  

§ 21. 
 

1. Przechowywanie zawartych umów o udzielenie pożyczek oraz prowadzenie ich ewidencji należy  

do Sekretariatu szkoły. 

2. Sekretariat dokonuje bieżącej kontroli realizacji umów o udzielenie pożyczek oraz podejmuje 

działania, zapewniając wykonanie wynikających z umów obowiązków pożyczkobiorców  

i poręczycieli. 

§ 22.  

Ochrona danych osobowych osób uprawnionych 
 

1. 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. (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016). 

2. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez pracodawcę oraz działających w jego imieniu 

i z jego pisemnego upoważnienia członków zakładowej komisji socjalnej, zobowiązanych  

do zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania funkcji w komisji oraz po jej 

zakończeniu.  

3. Do przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia Uprawnionych uprawniona jest wyłącznie 

osoba, której udzielono pisemnego upoważnienia do przetwarzania tych danych osobowych. 

Upoważnienia są ewidencjonowane w ewidencji upoważnień. 

4. Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień do uzyskania 

świadczeń z Funduszu.  
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5. Osoby uprawnione przekazują swoje dane osobowe w formie oświadczenia pisemnego. 

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

ustalenie i realizację, a także okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia, zgodnie z art. 291 §1 Kp.  

Po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.  

7. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych, które zostały mu przekazane przez 

Wnioskodawców w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Przeglądy są 

dokonywane w terminie do dnia 31 marca za każdy poprzedni rok kalendarzowy. 

8. W przypadku, gdy stwierdzono, że dalsze przechowywanie danych osobowych, o których mowa  

w ust. 1, jest zbędne do przyznawania, ustalania wysokości świadczeń z Funduszu, jak również 

dochodzenia praw lub roszczeń od Uprawnionych, dane te należy niezwłocznie usunąć. 

9. Osoba uprawniona ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania. 
 

§ 23. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje Pracodawca. 

2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest dostępny u Dyrektora. 

3. Treść regulaminu uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

4. Regulamin może być zmieniany na wniosek pracodawcy i związków zawodowych. 

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

6. Ustala się wzory druków stosowanych przy ubieganiu się o świadczenia z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu: 

1) Załącznik nr 1 – Roczny plan rzeczowo-finansowy; 

2) Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej; 

3) Załącznik nr 3 – wzór wniosku o udzielenie świadczenia; 

4) Załącznik nr 4 – indywidualna karta świadczeń socjalnych; 

5) Załącznik nr 5 - wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; 

6) Załącznik nr 6 – wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową; 

7) Załącznik nr 7 – wzór umowy pożyczki mieszkaniowej; 

8) Załącznik nr 8 – tabele dofinansowań. 

 


