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REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  
ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH 

IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO 
W GRUDZIĄDZU 

 
 
Na podstawie: 

1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U.               
z 2016 r., poz. 800 z późn. zm.), 

2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu 
ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009r., nr 43, poz. 349 z późn. zm.) i innych przepisów 
wykonawczych do ustawy, o której mowa w pkt 1, 

3) art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1881 z późn. zm.), 
ustala się, co następuje: 

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Regulamin określa: 
a) zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych szkoły, zwanego dalej: 
„funduszem”, 
b) ogólne zasady organizacji i funkcjonowania zakładowej służby socjalnej, powoływanej                                      
do zarządzania funduszem, 
c) kryteria i sposób przyznawania świadczeń osobom uprawnionym do korzystania 
z funduszu. 
2. Tekst Regulaminu jest udostępniony w księgowości szkoły oraz na stronie internetowej szkoły: 
www.zsr.grudz.pl oraz www.zsrgrudziadz.nazwa.pl  (dodatkowo harmonogram terminów składania 
wniosków i realizacji świadczeń wywieszony jest na tablicy informacyjnej w holu głównym szkoły). 
Wnioski o przyznanie pomocy                        z ZFŚS oraz wniosek o przyznanie pożyczki na cele 
mieszkaniowe można pobrać ze strony internetowej szkoły lub księgowości. 
 
 

§ 2 
Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 
- „szkole” lub „pracodawcy” — rozumie się przez to Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława 
Grabskiego w Grudziądzu, 
- „dochodzie brutto” – rozumie się dochód przed odjęciem kosztów uzyskania przychodów, składek 
na ubezpieczenie społeczne i podatku, 
- „uprawnionych” – rozumie się przez to pracowników szkoły oraz emerytów i rencistów, dla których 
szkoła była ostatnim miejscem zatrudnienia. 
 
 

http://www.zsr.grudz.pl/�
http://www.zsrgrudziadz.nazwa.pl/�
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§ 3 

 
1. W szkole tworzy się jeden fundusz, bez względu na charakter pracy osób uprawnionych lub 
rodzaj świadczeń finansowanych ze środków funduszu. 
2. Świadczenia z zakładowej działalności socjalnej są przyznawane na wniosek osób uprawnionych                     
i mają charakter fakultatywny (uznaniowy) a decyzja o ich przyznaniu jest uzależniona od wielkości 
posiadanych środków.  
3. Wniosek złożony po ustalonym terminie, nieprawidłowo lub niekompletnie wypełniony, bądź                            
do którego nie dołączono wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywany. 
4. Fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem zbiorowego spożycia. Niekorzystanie z niego przez 
uprawnioną osobę nie jest podstawą do żądania  jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania.  
5. Świadczenia pieniężne są przelewane na konto bankowe wskazane przez świadczeniobiorcę. 
Nieposiadający rachunku bankowego odbierają przyznane świadczenie osobiście lub przez osobę 
posiadającą prawne upoważnienie w księgowości Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława 
Grabskiego w określonym terminie. 
6. Wykonywanie czynności, o których mowa w Regulaminie nie może naruszać przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych. 
 

§ 4 
 

1. Decyzję o przyznawaniu świadczeń z funduszu podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie 
obowiązującego regulaminu po uzgodnieniu ze związkowymi zawodowymi. Odmowa przyznania 
wnioskowanego świadczenia (w przypadku gdy decyzja jest wydana zgodnie z Regulaminem)                             
nie wymaga uzasadnienia, a decyzja dyrektora jest ostateczna. 
2. W celu usprawnienia wydawania decyzji Dyrektor może zlecić upoważnionym pracownikom 
księgowości zadanie zbierania i kwalifikowania złożonych wniosków i podań zgodnie                                                      
z postanowieniami niniejszego.  
3. Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb.  
4. W styczniu każdego roku sporządzany będzie preliminarz działalności socjalnej na bieżący rok. 
Preliminarz oraz wszelkie zmiany w ciągu roku zatwierdzane są przez Dyrektora szkoły oraz Związki 
Zawodowe.  
Wzór preliminarza przedstawia załącznik nr 1 do Regulaminu. 
5. W terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego, sporządza się i przedstawia                                         
do wiadomości ogółu uprawnionych sprawozdanie roczne z wykorzystania Funduszu. Sprawozdanie 
zatwierdzane jest Dyrektora szkoły oraz Związki Zawodowe. 
 
 

 
ŹRÓDŁA TWORZENIA I ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU 

 
§ 5 

 
1. Coroczny odpis podstawowy tworzy się z: 
a) odpisu dla pracowników pedagogicznych będącego iloczynem przeciętnej liczby zatrudnionych 
nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) 



 3 

skorygowanej w ciągu roku do faktycznie przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli, w przeliczeniu 
na pełny wymiar zajęć i 110% kwoty bazowej, 
b) odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami w wysokości odpisu podstawowego, 37,5% 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na jednego zatrudnionego w gospodarce narodowej w 
roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego 
okresu stanowiło kwotę wyższą, 
c) odpisu dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, w wysokości 5 % pobieranych przez nich 
emerytur i rent (at. 53 ust. 2 KN), 
d) odpisu dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami) w wysokości 6,25 % przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu 
roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 
2. Środki funduszu mogą być zwiększone o: 
a) darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych, 
b) odsetki od środków funduszu zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, 
c) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 
d) 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudniona osobę, w stosunku do 
której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 
e) inne środki określone w przepisach. 
3. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki funduszu przechodzą na rok następny. 
4. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

 
 
 
 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA  
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 
§ 6 

 
1. Do korzystania ze środków funduszu uprawnieni są : 
a) pracownicy szkoły zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub mianowania bez względu na 
długość okresu zatrudnienia, w tym korzystający z urlopów macierzyńskich, dla poratowania zdrowia                                                            
i wychowawczych oraz przeniesieni w stan nieczynny, za wyjątkiem osób przebywających na urlopie 
bezpłatnym. 
b)  emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę o pracę z Zespołem Szkół Rolniczych im. Władysława 
Grabskiego w Grudziądzu w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, 
c) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. a) i b) na wniosek.  
2. Członkami rodzin w rozumieniu przepisów są: 
a) dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, 
pozostające na utrzymaniu osoby upoważnionej do ukończenia szkoły średniej, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 20–stego roku życia, a jeżeli kształcą się, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do 
ukończenia 25 lat, o ile nadal pozostają na wyłącznym utrzymaniu uprawnionych osób w zakresie 
świadczeń wymienionych w § 7 lit. c, d, 
b) dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na 
równi bez ograniczenia wieku w zakresie świadczeń wymienionych w § 7 lit. c, d, 
c) współmałżonkowie. 
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3. Emeryt lub rencista zatrudniony w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego                                  
w Grudziądzu pobierający wynagrodzenie z osobowego funduszu płac otrzyma tylko jedno 
świadczenie socjalne - jako pracownik. 
 
 
 

RODZAJE I FORMY DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ 
 

§ 7 
 

Ze środków funduszu wyodrębnia się świadczenia urlopowe dla nauczycieli proporcjonalnie                                    
do przepracowanego w ciągu roku okresu pracy i części etatu. 
Świadczenie może być wypłacone przed urlopem, albo po jego zakończeniu, nie później jednak niż                                      
do 31 sierpnia każdego roku zgodnie z art. 53 Karty nauczyciela. 
 
Pozostałą część środków funduszu przeznacza się na: 
a) bezzwrotne zapomogi pieniężne oraz pomoc rzeczową dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej,  
b) bezzwrotne zapomogi pieniężne udzielane w wypadkach losowych spowodowanych długotrwała 
chorobą, klęską żywiołową, kradzieżą, 
c) dofinansowanie krajowego i zagranicznego zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży                    
w formie wczasów, kolonii, zimowisk, zielonych szkół, wycieczek, obozów, kolonii zdrowotnych, 
d) dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania 
przedszkolnego, 
e) dofinansowanie wypoczynku urlopowego dla pracowników, emerytów i rencistów 
organizowanego we własnym zakresie – tzw. „wczasy pod gruszą”, 
f) dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej np. w postaci 
dopłaty do wycieczek krajowych lub zagranicznych, dopłaty do imprez turystycznych i sportowych, 
artystycznych oraz kulturalnych (np. do biletów na spektakle teatralne, seanse filmowe, itp.), imprezy 
integracyjne – wszystko orgaznizowane wyłącznie przez szkołę,  
g)  dofinansowanie gospodarstw domowych z tytułu zwiększonych wydatków świątecznych, 
h) pożyczki na cele mieszkaniowe. 
 

 
 
 

ZASADY I TRYB KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
 
 

§ 8 
 

1. Zakres korzystania ze świadczeń funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej 
i materialnej osoby uprawnionej, w szczególności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym 
oraz od środków finansowych zgromadzonych na koncie funduszu. 
2. Oceny sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej dokonuje Dyrektor na podstawie złożonych 
oświadczeń majątkowych lub innych wymaganych dokumentów, a także znanych faktów i zdarzeń. 
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3. Złożone przez uprawnione osoby oświadczenia majątkowe (załącznik nr 2 do Regulaminu) 
uzupełnione na podstawie rocznego zeznania podatkowego ma na celu ustalenie średniej wysokości 
wszystkich przychodów przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego za poprzedni 
rok kalendarzowy. Do przychodu wlicza się: 
a)  wszelkie dochody osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, podlegające 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o kwotę świadczonych 
na rzecz dzieci, niebędących pod opieką uprawionego, alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą 
sądową.                                 W dochodzie gospodarstwa domowego uwzględnia się kwotę alimentów, 
otrzymywanych na rzecz znajdujących się pod opieką uprawnionego dzieci na podstawie wyroku lub 
ugody sądowej; 
b) dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej 
działalności przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te 
dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu 
tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego — kwoty nie niższe                     
od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone, 
c) dochody z gospodarstwa rolnego, 
d) świadczenia przedemerytalne, 
e) emerytury, renty, renty rodzinne. 
4. Dochodem na osobę w gospodarstwie domowym jest kwota wynikająca z podzielenia dochodu 
gospodarstwa domowego przez liczbę osób pozostających w tym gospodarstwie oraz podzielenia 
przez 12 miesięcy. 
5. Uprawniony deklaruje wysokość dochodu poprzez zaliczenie go do jednego z czterech 

przedziałów: 
a) przedział pierwszy — przy dochodach brutto na osobę w gospodarstwie domowym nie 
przekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
b) przedział drugi — przy dochodach brutto na osobę powyżej 100% i nie więcej niż 150% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
c) przedział trzeci — przy dochodach brutto na osobę powyżej 150% i nie więcej niż 200% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
d) przedział czwarty — przy dochodach brutto przekraczających 200% minimalnego wynagrodzenia                 
za pracę. 
6. Dyrektor zastrzega sobie możliwość poproszenia pracownika o przedłożenie do wglądu zeznania 
podatkowego (PIT-37, PIT-40A) na podstawie którego pracownik uzupełnił oświadczenie lub 
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego świadczącego o wysokości osiągniętego dochodu przez 
członków gospodarstwa za ubiegły rok kalendarzowy . 
7. Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawniania dochodów, deklarując przynależność do 
grupy osób o najwyższych dochodach.  
8. Oświadczenia majątkowe uprawniające do korzystania ze świadczeń socjalnych wymienionych                                     
w § 7 niniejszego Regulaminu, należy złożyć do 31 maja każdego roku, w tym: 
- zaświadczenie/oświadczenie o dochodach zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu - dotyczy 
wszystkich uprawnionych, 
- oświadczenie o wysokości emerytury lub renty wraz z decyzją zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
Regulaminu - dotyczy emerytowanych nauczycieli. 
9. Osoby nowo zatrudnione zobowiązane są do złożenia takiego oświadczenia w terminie 30 dni                        
od chwili zatrudnienia. 
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10. Niezłożenie takiego oświadczenia jest podstawą odmowy przekazania świadczeń z funduszu, 
ponieważ Dyrektor nie ma możliwości ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. 
11. Wymagane przez Dyrektora złożenie informacji o sytuacji życiowej i rodzinno-materialnej 
pracownika w celu ustalenia wysokości świadczenia pozostaje w zgodzie z art. 23 ust. 1 ustawy                                 
z 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922  z późn. zm.). 
12. Oświadczenie jest dokumentem w świetle art. 245 kodeksu postępowania cywilnego,                                          
a prawdziwość danych w nim zawartych potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej 
oświadczenie może być weryfikowana w trybie art. 253 kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U.                          
z 2016 poz. 1822 z późn. zm.). 
13. Osoba korzystająca ze świadczeń funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą, 
przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła Dyrektora                          
w błąd, podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, ponadto 
zostaje pozbawiona prawa do korzystania z Funduszu na okres 2 lat. 
14. Terminy składania wniosków i realizacji świadczeń są określone w harmonogramie, który stanowi 
załącznik nr 10 do Regulaminu. 
15. Złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 8 § 8 jest równoznaczne z wyrażeniem przez 
świadczeniobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu udzielania świadczeń z ZFŚS. 
 
 
 
 

ZASADY UDZIELANIA ZAPOMOGI BEZZWROTNEJ 
 
 

§ 9 
 

1. Zapomoga stanowi bezzwrotną pomoc finansową przyznawaną osobom uprawnionym: 
a) dotkniętym zdarzeniem losowym (długotrwałą chorobą lub śmiercią, klęską żywiołową) 
powodującym czasowe istotne obniżenie poziomu życia, 
b) znajdującym się w szczególnej, trudnej sytuacji materialnej, nie pozwalającej na zaspokojenie ich 
podstawowych potrzeb życiowych. 
2. Podstawę udzielenia pomocy stanowi wniosek uprawnionego skierowany do Dyrektora szkoły 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu. Osoba składająca wniosek o zapomogę losową 
zobowiązana jest dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia. 
3. Maksymalna łączna kwota pomocy materialnej, przyznanej uprawnionemu w jednym roku 
kalendarzowym w ramach świadczeń określonych w niniejszym paragrafie, nie może przekroczyć 
maksymalnie kwoty: 1 000,00 zł brutto. 
4. Zapomogi przyznawane na zasadach niniejszego regulaminu podlegają przepisom ustawy                         
o podatku dochodowym od osób fizycznych.  
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ZASADY DOFINANSOWANIA DO ZORGANIZOWANYCH 
 FORM WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 
 

§ 10 
 

1. Podstawę dopłaty do zorganizowanych form wypoczynku,  o których mowa w § 7 lit. c) stanowi 
wniosek skierowany do Dyrektora szkoły. Wzór formularza wniosku zawiera załącznik nr 5 do 
Regulaminu. Do wniosku załącza się rachunek, fakturę VAT lub zaświadczenie wystawione zgodnie                   
z przepisami prawa przez organizatora formy wypoczynku informujące o zgłoszeniu uczestnictwa 
dziecka w wypoczynku w określonym terminie, z podaniem wysokości opłaty oraz w jakiej formie jest 
on organizowany. W przypadku gdy rodzic dokona przedpłaty, należy dołączyć dokument 
potwierdzający dokonanie wpłaty.  
2. Wartość świadczenia, jeśli dotyczy ono wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży do lat 
18, jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku, gdy dziecko ma 
ukończone 18 lat wymagane jest zaświadczenie ze szkoły – potwierdzające naukę, do której dziecko 
uczęszcza, bądź uczelni wyższej, gdzie studiuje. 
3. Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku na dziecko można otrzymać tylko jeden raz                  
w roku kalendarzowym. Wnioski wraz z oświadczeniem o dochodach należy składać w terminie do 
dnia zakończenia danego roku szkolnego.  
4. Kwalifikacja do jednej z 4 grup, gdzie o wielkości dofinansowania decyduje średni miesięczny 
dochód brutto na osobę w rodzinie następuje w sposób przedstawiony poniżej: 
a) grupa 1 - przy dochodach brutto na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczających 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku – 300,00 zł, 
b) grupa 2 - przy dochodach brutto na osobę powyżej 100% i nie więcej niż 150% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w danym roku – 250,00 zł, 
c) grupa 3 - przy dochodach brutto na osobę powyżej 150% i nie więcej niż 200% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w danym roku – 200,00 zł, 
d) grupa 4 - przy dochodach brutto przekraczających 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę                        
w danym roku – 150,00 zł. 
5. W przypadku zatrudnienia w Zespole Szkół Rolniczych obojga rodziców  o dofinansowanie może 
ubiegać się tylko jedno z nich.   
6. Wysokość dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży wynosi nie więcej 
niż 75 % poniesionych kosztów. 

 
 
 
 

ZASADY DOFINANSOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKACH, PRZEDSZKOLACH  
ORAZ INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 
 

§ 11 
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1. Podstawę dofinansowania świadczeń których mowa  w § 7 pkt. d) stanowi wniosek skierowany do 
Dyrektora szkoły składany zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie, który stanowi 
załącznik nr 10 do Regulaminu.  
2. Wzór formularza wniosku zawiera załącznik nr 6 do Regulaminu. Do wniosku należy dołączyć 
dowody wpłat za żłobek i przedszkole lub zaświadczenie o korzystaniu z opieki nad dziećmi                                 
w żłobkach i przedszkolach. 
3. Wysokość dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach 
wychowania przedszkolnego ustala się z uwzględnieniem przedziałów dochodowych, o których mowa 
w § 8 pkt. 5. Kwalifikacja do jednej z 4 grup następuje w sposób przedstawiony poniżej: 
a) grupa 1 - przy dochodach brutto na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczających 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku – 120,00 zł, 
b) grupa 2 - przy dochodach brutto na osobę powyżej 100% i nie więcej niż 150% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w danym roku – 100,00 zł, 
c) grupa 3 - przy dochodach brutto na osobę powyżej 150% i nie więcej niż 200% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w danym roku – 80,00 zł, 
d) grupa 4 - przy dochodach brutto przekraczających 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę                         
w danym roku – 60,00 zł. 
4. Wysokość dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach 
wychowania przedszkolnego nie może przekroczyć  50 % poniesionych kosztów w danym miesiącu. 

 
 

 
 

ZASADY DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU URLOPOWEGO „WCZASY POD GRUSZĄ” 
 
 

§ 12 
 

1. Z dofinansowania do kosztów wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. „wczasy 
pod gruszą”), o którym mowa w § 7 lit. e) uprawnione osoby mogą korzystać raz w roku. 
2. Kwotę dofinansowania „wczasów pod gruszą” ustala się z uwzględnieniem przedziałów 
dochodowych, o których mowa w § 8 pkt. 5. Kwalifikacja do jednej z 4 grup następuje w sposób 
przedstawiony poniżej: 
a) grupa 1 –  15 % od minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu 01.01 danego roku, 
b) grupa 2 –  12,5 % od minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu 01.01 danego roku, 
c) grupa 3 – 10 % od minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu 01.01 danego roku, 
d) grupa 4 – 7,5 % od minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu 01.01 danego roku. 
3. Wzór wniosku o wypłatę dofinansowania „wczasów pod gruszą” stanowi załącznik nr 5 do 
Regulaminu, który należy złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja każdego roku. 
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ZASADY DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI  
KULTURALNO-OŚWIATOWEJ i SPORTOWO-REKREACYJNEJ 

 
 

§ 13 
 

1. Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna dotyczy w szczególności: 
a) wypoczynku zorganizowanego przez szkołę w formie turystyki grupowej (np. wycieczki), 
b) organizowania imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakupu biletów na takie 
imprezy (spektakle teatralne, pokazy filmów, koncerty muzyczne, wystawy itp.), 
c) imprez sportowych, uczestnictwa w różnych formach rekreacji ruchowej, zakupu biletów wstępu 
na takie imprezy i formy aktywności (karnety wstępu na basen, siłownię, aerobik itp.). 
2. Dofinansowanie musi uwzględniać kryteria socjalne. 
3. Pracownik z chwilą złożenia wniosku jest zobowiązany do udziału w wycieczce/imprezie.                              
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przez datą 
wyjazdu/imprezy zobowiązuje się do pokrycia odpłatności za w/w w całości lub w części, w zależności 
od przyczyn rezygnacji.  
4. Wycieczka kilkudniowa organizowana jest nie częściej niż jeden raz w roku. 
5. Wielkość dofinansowania imprez, o których mowa w pkt. 1 zostaje ustalona w preliminarzu 
wydatków na dany rok. 
6. Podstawę dofinansowania świadczeń, o których mowa w pkt. 1 stanowi wniosek skierowany                       
do Dyrektora szkoły. Wzór formularza wniosku zawiera Załącznik  nr 6 do Regulaminu. 
7. Wysokość dofinansowania ustala się z uwzględnieniem przedziałów dochodowych, o których 
mowa w § 8 pkt. 5. Wysokość dofinansowania dla poszczególnych grup zostaje ustalana w zależności  
od zapotrzebowania w danym roku  oraz od posiadanych środków. 
 
 
 
 

ZASADY DOFINANSOWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH  
Z TYTUŁU ZWIĘKSZONYCH WYDATKÓW ŚWIĄTECZNYCH 

 
 

§ 14 
 

1. Przeznaczenie środków na dofinansowanie gospodarstw domowych z tytułu zwiększonych 
wydatków świątecznych, o których mowa w § 7 lit. g) regulaminu, następuje po uzgodnieniu przez 
strony.  
2. Wysokość dofinansowania gospodarstw domowych z tytułu zwiększonych wydatków 
świątecznych ustala się z uwzględnieniem przedziałów dochodowych, o których mowa w § 8 pkt. 5. 
Maksymalna wysokość świadczenia jest uzależniona od posiadanych środków.  
3. Dofinansowanie gospodarstw domowych z tytułu zwiększonych wydatków świątecznych 
następuje na wniosek (załącznik nr 6 do Regulaminu) osób uprawnionych po złożeniu, we wskazanym 
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terminie zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 10 do Regulaminu). Nie złożenie wniosku we 
wskazanym terminie spowoduje utratę prawa do otrzymania powyższego świadczenia w danym roku. 
 
 

WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE 
 

 
§ 15 

 
1.  Pożyczka na cele mieszkaniowe, o której mowa w § 7 lit. h) regulaminu, przyznawana jest osobom 
uprawnionym po złożeniu wniosku stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu (w tym pracownikom 
wyłącznie zatrudnionym na czas nieokreślony). 
2. Prawo do złożenia wniosku o pożyczkę mieszkaniową mają osoby uprawnione, które całkowicie 
spłaciły poprzednią pożyczkę. 
 

§ 16 
 

Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielane z przeznaczeniem na następujące cele: 
a) przeprowadzenie remontu domu lub mieszkania, nie więcej wysokość 1-krotnego wynagrodzenia 
brutto danego pracownika lub wysokość 1-krotnej emerytury/renty brutto emeryta/rencisty                                 
na 18 miesięczny okres spłaty,  
b) budowę lub zakup domu jednorodzinnego (warunkiem przyznania tej formy pomocy jest 
dostarczenie decyzji o pozwoleniu na budowę), do 15 % ceny kosztorysowej, nie więcej niż                      
10 000,00 zł na 36 miesięczny okres spłaty,  
c) zakup mieszkania w domu wielorodzinnym (na tę okoliczność należy przedłożyć akt notarialny),                 
do 15 % ceny kosztorysowej, nie więcej niż 10 000,00 zł na 3-letni okres spłaty,   
d) pokrycia kosztów wykupu lokali na własność (na tę okoliczność należy przedłożyć akt notarialny), 
do 50 % kosztów wykupu, nie więcej niż 5 000,00 zł na 24 miesięczny okres spłaty, 
e) modernizację mieszkania/domu lub przystosowanie mieszkania/domu do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej (na tę okoliczność należy przedłożyć pozwolenie na wykonanie określonych prac), 
do 75 % ceny kosztorysowej, nie więcej niż 5 000,00 zł na 24 miesięczny okres spłaty. 
 

 
 

§ 17 
 

1. Pożyczki na cele mieszkaniowe udziela się na podstawie wniosku pożyczkobiorcy, 
zaakceptowanego przez organizacje związkowe działające w szkole  i zatwierdzonego przez 
Dyrektora.  
W przypadku wniosku o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych złożonego 
przez Dyrektora szkoły, wymagana jest akceptacja organizacji związkowych działających w szkole oraz 
zatwierdzenie przez głównego księgowego. 
2. Umowa pożyczki, sporządzona na formularzu według wzoru ustalonego w załączniku nr 8                           
do Regulaminu, określa w szczególności: 
a) kwotę pożyczki w wysokości określonej we wniosku pożyczkobiorcy,  
b) przewidziany okres spłaty,  
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c) stałe oprocentowanie pożyczki w stosunku rocznym wynosi 1%, obliczane według wzoru: 
 

 
 

O = (PxS/100) x (m+1)/24 
O – odsetki 
P- pożyczka 
S- stopa procentowa (%) 
m – ilość rat spłaty pożyczki 
100; 1; 24 – wielkości stałe 
 
3. W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki, przed zawarciem umowy pracownik szkoły przedstawia 
oświadczenie dwóch poręczycieli będących pracownikami szkoły zatrudnionymi na czas nieokreślony, 
sporządzone według wzoru ustalonego w załączniku nr 9 do Regulaminu. W każdej sesji pracownik 
może być poręczycielem maksymalnie dwóch pożyczek.  
4. Warunkiem udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe dla byłego pracownika szkoły 
(emeryt/rencista) jest zabezpieczenie jej spłaty poprzez udzielenie poręczenia przez dwóch 
pracowników szkoły zatrudnionych na czas nieokreślony lub dwóch byłych pracowników będących 
emerytami lub rencistami placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym była Gmina 
Miasto Grudziądz.  
5. W przypadku gdy poręczycielem będzie rencista lub emerytowany pracownik innej placówki 
oświatowej niż Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego, wówczas do oświadczenia 
poręczycieli należy dodatkowo załączyć oświadczenie o dochodach tego poręczyciela (załącznik nr 2      
do Regulaminu) w celu udokumentowania wysokości osiąganego dochodu.  
6. Spłata pożyczki wraz z oprocentowaniem następuje w równych ratach miesięcznych  poczynając 
od następnego miesiąca po jej otrzymaniu.          
7. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, niż to ustalono w umowie, kwota oprocentowania nie 
podlega zwrotowi. Zasady tej nie stosuje się do udzielonych pożyczek, o ile kwota pożyczki została 
zwrócona przez rozpoczęciem terminu spłaty pożyczki.                        
8. Spłatę pożyczki potrąca się z miesięcznego wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorcy, na co wyraża 
on zgodę poprzez podpisanie umowy zawierającej stosowną klauzulę.  Zasady powyższe stosuje się 
odpowiednio do spłaty z wynagrodzeń poręczycieli, odpowiedzialnych posiłkowo w przypadku 
niespłacenia zobowiązania przez pożyczkobiorcę. 
9. Emerytowani pracownicy ZSR mają obowiązek spłaty pożyczki w formie wpłaty na konto 
wskazane w umowie pożyczki w terminie do 10 każdego miesiąca. 
10. Na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy lub poręczyciela Dyrektor może wyrazić zgodę na 
zmianę warunków spłaty zadłużenia. 
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy pożyczkobiorca znalazł się w trudnej sytuacji 
życiowej, rodzinnej lub materialnej po zaciągnięciu pożyczki, dopuszcza się możliwość zawieszenia                  
w spłacie rat pożyczki na okres od 6 do 12 miesięcy. Wniosek w tym przedmiocie może złożyć 
pożyczkobiorca, a decyzję podejmuje Dyrektor w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi 
działającymi w szkole. 
12. Zakres pomocy przyznanej na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków Funduszu 
przeznaczonego na ten cel w preliminarzu na dany rok oraz liczby złożonych wniosków. W przypadku 
dużej liczby wniosków decyduje kolejność ich złożenia. 
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13. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia ze środków Funduszu na cele mieszkaniowe 
odbywa się dwa razy w roku. Wnioski składane są zgodnie z terminami wynikającymi z załącznika                    
nr 10 do Regulaminu. 

 
 

§ 18 
 

1. W przypadku niespłacania pożyczki wzywa się (na piśmie) dłużnika do uregulowania należności                                                                      
w  wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli.  
2. W przypadku niespłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek ten spoczywa na 
poręczycielach – w przypadku niespłacenia przynajmniej dwóch kolejnych rat miesięcznych. 
Jednocześnie dopuszcza się możliwość pozbawienia pożyczkobiorcy możliwości otrzymania innych 
świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które zostaną zaliczone na poczet 
zaciągniętej pożyczki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor w uzgodnieniu z działającymi w 
szkole organizacjami związkowymi. 
3. W przypadku ustania (rozwiązania lub wygaśnięcia) stosunku pracy pożyczkobiorcy, cała 
pozostała do spłaty kwota pożyczki wraz z oprocentowaniem staje się natychmiast wymagalna i 
podlega potrąceniu ze wszystkich świadczeń przypadających pożyczkobiorcy do wypłaty z tytułu 
stosunku pracy. Pracownik wyraża zgodę na potrącenie poprzez podpisanie umowy pożyczki, 
zawierającej stosowną klauzulę. 
4. Ustalenia zawarte w § 18 pkt. 3 nie dotyczą pracowników odchodzących na emeryturę, rentę lub 
świadczenie przedemerytalne. W sytuacji rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na 
emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne pożyczkobiorca może po uzyskaniu zgody przez 
żyrantów, organizacje związkowe działające w szkole oraz Dyrektora szkoły zadeklarować dalszą 
spłatę pożyczki. 
5. Pożyczka wraz z oprocentowaniem nie podlega umorzeniu, z zastrzeżeniem  ust. 6. 
6. W szczególnych przypadkach np. śmierci pożyczkobiorcy dopuszcza się możliwość umorzenia 
całości lub części należności z tytułu pożyczki. Decyzję w sprawie umorzenia należności z tytułu 
pożyczki podejmuje Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z działającymi w szkole organizacjami 
związkowymi.  

 
 
 

PRZEPISY KOŃCOWE I WPROWADZAJĄCE 
 

 
§ 19 

 
W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy. 

 
§ 20 

Ustala się załączniki do regulaminu: 
a) załącznik nr 1 - wzór preliminarza finansowego funduszu, 
b) załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o dochodach pracownika w celu uzyskania  środków z 
funduszu, 
c) załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o dochodach (wysokości emerytury/renty), 
d) załącznik nr 4 - wzór opinii o przyznanie zapomogi z funduszu, 
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e) załącznik nr 5 - wzór wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku z funduszu, 
f) załącznik nr 6 -  wzór wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu, 
g) załącznik nr 7 - wzór wniosku o udzielenie pożyczki zwrotnej na remont z funduszu, 
h) załącznik nr 8 - wzór umowy pożyczki na cele mieszkaniowe, 
i) załącznik nr 9 - wzór oświadczenia poręczycieli, 
j) załącznik nr 10 - wzór harmonogramu terminów składania wniosków i realizacji świadczeń. 
 

§ 21 
 

1. Regulamin wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez związki zawodowe, zatwierdzeniu przez 
dyrektora. Regulamin podaję się do wiadomości pracowników poprzez zarządzenie Dyrektora. 
2. W przypadkach uzasadnionych, po uzgodnieniu przez strony dopuszcza się możliwość 
przemieszczenia środków ujętych w poszczególnych pozycjach preliminarza na inne cele. 
3. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej oraz zaopiniowania przez 
związki zawodowe działające w szkole. 
 
 
 
 
 
Związki zawodowe:                                                                                              
 
                                                                                                                              …………………………………… 
1. ……………………………………………..                                                                           Dyrektor Szkoły 
 
 
2. …………………………………………….. 

 
 
 

 
Grudziądz, dnia 02.01.2018 r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS 
............................................................... 
            (pieczęć nagłówkowa szkoły) 
 
 

PRELIMINARZ FINANSOWY 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

na rok ................ 
 
 
 

I. Stan początkowy środków ZFŚS    : ……................... 
II. Odpis w ………... r.              : ……………….….… 
III. Przewidywana spłata pożyczek     : ……………….….… 
______________________________________________________________________ 
 
OGÓŁEM ŚRODKI             : …………….……... 
 
 
 

Lp. TEMAT KWOTA W ZŁ UWAGI 
1. pomoc materialna   
2. wypoczynek dzieci i młodzieży   
3. wypoczynek urlopowy „wczasy pod gruszą”   
4. działalność kulturalno-oświatowa,  

sportowo-rekreacyjna 
  

5. dofinansowanie z tytułu zwiększonych 
wydatków świątecznych 

  

6. pożyczki na cele mieszkaniowe   
7. dofinansowanie krajowych i zagranicznych 

wycieczek organizowanych przez szkołę 
  

8. dofinansowanie opieki nad dziećmi  
w żłobkach i przedszkolach 

  

9. świadczenia urlopowe dla pracowników 
pedagogicznych (art. 53 ust. 1a ustawy – 
Karta Nauczyciela) 

  

10.  rezerwa   
 RAZEM:   
 
 
 
Uzgodniono: 
 
NSZZ „Solidarność” ...................................... 

 
ZNP............................................................... 

 
 
 
Grudziądz, dnia .......................... 20.... r. 

 
Akceptacja Dyrektora: 

 
 

............................................................. 
        (Data, pieczęć imienna, podpis) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS 
 
...................................................................                 Grudziądz, dnia ................... 20….... r. 
                     (imię i nazwisko uprawnionego) 
................................................................... 
                       (pracownik/emeryt/rencista) 
...................................................................    
                            (adres zamieszkania) 

 
 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH W CELU UZYSKANIA ŚRODKÓW ZFŚS 
 
 Informuję, że w skład mojej rodziny oprócz mnie wchodzą następujące osoby, uprawnione 
zgodnie z § 6 pkt. 1 Regulaminu korzystania z ZFŚS*), jestem osobą samotną*): 
 
1. ……………………………………………………………………………………….................................................................. 

(Imię i nazwisko, przy dzieciach datę urodzenia, inne informacje np. orzeczenie o niepełnosprawności) 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………................................................………………. 

Oświadczam, że członkowie mojej rodziny uzyskali w ………… roku następujące dochody 
brutto: 
Lp. Imię i Nazwisko Pokrewieństwo Dochód brutto 
    
    
    
    
    

RAZEM DOCHÓD:  
DOCHÓD W PRZELICZENIU NA 1 CZŁONKA RODZINY:  

 
 Zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz znajomość postanowień Regulaminu 
ZFŚS potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności regulaminowej                        
i karnej. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu przy ul. Lipowej 33 zgodnie 
z ustawą               z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. rok 2016, poz. 922 z 
późn. zm.). 
 
                       ..………………………………………………… 
                                                       (Podpis)  
   

*) niepotrzebne skreślić, 
Objaśnienia do oświadczenia: 

 Osoby, które należy uwzględniać przy podawaniu dochodu w rodzinie: współmałżonek, dzieci własne lub przysposobione w wieku do 18 
lat, a w przypadku pobierania nauki do 25 lat pod warunkiem pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym i nie osiągania 
dochodu                   z tytułu zatrudnienia, dzieci własne lub przysposobione w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność pod 
warunkiem nie osiągania dochodów ze stosunku pracy. 
Do przychodu wlicza się: 
- wszelkie dochody osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych, pomniejszone o kwotę świadczonych na rzecz dzieci, niebędących pod opieką uprawionego, alimentów ustalonych wyrokiem 
lub ugodą sądową. W dochodzie gospodarstwa domowego uwzględnia się kwotę alimentów, otrzymywanych na rzecz znajdujących się pod 
opieką uprawnionego dzieci na podstawie wyroku lub ugody sądowej; 
- dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności przyjmuje się w wysokości nie 
niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a 
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jeżeli                    z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego — kwoty nie niższe  od najniższej 
podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone, 
- dochody z gospodarstwa rolnego, świadczenia przedemerytalne, emerytury, renty, renty rodzinne. 

Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS 
 
 
 
 

Oświadczenie o dochodach - ……………………. r. 
 
 
Ja, niżej podpisany/a 

………………………………………………………………….., zamieszkały/ła ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… niniejszym oświadczam, że w okresie ostatniego 

miesiąca moja pobierana emerytura/renta wynosiła: …………………………………………………………. zł brutto. 

 

Na emeryturę/rentę przechodziłam z …………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                (podać nazwę szkoły) 
 

 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy 
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 286 KK. 
 

 
 
 
Data złożenia oświadczenia:                      Podpis: 
 
…………………………………………………    ……………………………………………… 
 
 

 

 

   
 

Nr konta bankowego: ……………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu: ………………………………......... 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS 

 
...................................................................                 Grudziądz, dnia ................... 20….... r. 
                      (imię i nazwisko uprawnionego) 

 
................................................................... 
                        (pracownik/emeryt/rencista) 

 
...................................................................   Do 

 (adres zamieszkania) Dyrektora 
 Zespołu Szkół Rolniczych 
im. Władysława Grabskiego 
w Grudziądzu 

 
 

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ  
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  

   

Wnoszę o przyznanie mi zapomogi losowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  

Uzasadnienie  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W przypadku otrzymania zapomogi proszę o przekazanie jej na rachunek bankowy  

nr …………….....………........................................................................................, którego posiadaczem jest  

……………………………………................. .  

 Załączniki:   
1. Oświadczenie o dochodach za poprzedni rok podatkowy (w przypadku wcześniejszego złożenia oświadczenia w związku z innymi 
świadczeniami socjalnymi lub zdrowotnymi, ponowne składanie oświadczenia o dochodach nie jest konieczne).   
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZFŚS w celu otrzymania świadczeń lub zapomogi.   
3. Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna. 
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….................………………………………………………………..  
                                                                                              (podpis wnioskodawcy)   

OPINIA DYREKTORA SZKOŁY:  

  

Decyzją z dnia ……………………………….. Dyrektor szkoły proponuje przyznać pomoc w formie:                

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

……………. w kwocie …………………………….. .  

          

Decyzją z dnia ……………………………….. nie przyznano pomocy z powodu: …………………………………………….  

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

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

Uzgodniono: 

NSZZ „Solidarność”……………………………………………………………………... 

ZNP..…………………………………………………………………………………………... 

 

 

 
                 Akceptacja Dyrektora 
 
 
                     ……………………….………………………… 
                 (Data, pieczęć imienna, podpis) 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS 
 
...................................................................                 Grudziądz, dnia ................... 20….... r. 
                       (imię i nazwisko uprawnionego) 

 
................................................................... 
                      (pracownik/emeryt/rencista) 

 
...................................................................   Do 

   (adres zamieszkania) Dyrektora 
Zespołu Szkół Rolniczych 
im. Władysława Grabskiego 
w Grudziądzu 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 
 DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU 

 
 

1. Uprzejmie proszę o przyznanie mi dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych organizowanego w formie (niepotrzebne skreślić): 
a) wypoczynek urlopowy organizowany we własnym zakresie- tzw. „wczasy pod gruszą”, 
b) wypoczynek dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii zimowych, obozów, kolonii 
zdrowotnych. 
2. Planowany termin korzystania z wypoczynku: ………………..... 
3. Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem ZFŚS. Dochód brutto na osobę w moim 
gospodarstwie domowym wynosi (proszę podać przedział przez postawienie znaku „x”): 

 
 nie więcej niż minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku 
 więcej niż 100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku 
 więcej niż 150% i nie więcej niż 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku 
 powyżej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku 

 
4. Prawidłowości wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej i regulaminowej. 
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu przy ul. Lipowej 33 zgodnie 
z ustawą                                              z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. rok 
2016, poz. 922 z późn. zm.). 
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Uzgodniono: 
 
NSZZ „Solidarność” ...................................... 

 
ZNP............................................................... 

 
 

………………………………………………. 
(Podpis Wnioskodawcy) 

 
 
 

Akceptacja Dyrektora: 
 
 

.......................................................................... 
       (Data, pieczęć imienna, podpis) 

 
Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS 

 
...................................................................                 Grudziądz, dnia ................... 20….... r. 
                     (imię i nazwisko uprawnionego) 

 
................................................................... 
                         (pracownik/emeryt/rencista) 

 
...................................................................   Do 

  (adres zamieszkania) Dyrektora 
Zespołu Szkół Rolniczych 
im. Władysława Grabskiego 
w Grudziądzu 

 
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 
 

Uprzejmie proszę o przyznanie mi następującego świadczenia z  zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych (niepotrzebne skreślić):   
a) dofinansowanie opieki nad dzieckiem w żłobku, przedszkolu lub innej formie wychowania 
przedszkolnego, 
b) dofinansowanie  gospodarstwa domowego z tytułu zwiększonych wydatków świątecznych, 
c) dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem ZFŚS. Dochód brutto na osobę w moim 
gospodarstwie domowym wynosi (proszę podać przedział przez postawienie znaku „x”): 

 
 nie więcej niż minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku 
 więcej niż 100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku 
 więcej niż 150% i nie więcej niż 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku 
 powyżej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu przy ul. Lipowej 33 zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.). 

 
 

 
 

 
….…………………………………………… 
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Uzgodniono: 
 
NSZZ „Solidarność” ...................................... 

 
ZNP............................................................... 

 
 

(Podpis Wnioskodawcy) 

 
 

Akceptacja Dyrektora: 
 
 

                …………………………………………… 
(Data, pieczęć imienna, podpis) 

 
 
             

Załącznik nr 7 do Regulaminu ZFŚS 
 
...................................................................                 Grudziądz, dnia ................... 20….... r. 
                       (imię i nazwisko uprawnionego) 

 
................................................................... 
                       (pracownik/emeryt/rencista) 

 
...................................................................   Do 

  (adres zamieszkania) Dyrektora 
Zespołu Szkół Rolniczych 
im. Władysława Grabskiego 
w Grudziądzu 

 
 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI ZWROTNEJ Z ZFŚS  

 
 Uprzejmie proszę o przyznanie mi pożyczki ze środków zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych w wysokości ……………………………………………………………………………………………………………... zł 
(słownie ………....................................…………………………. złotych). 

 Zgodnie z obowiązującym regulaminem funduszu, uzyskane środki przeznaczę na cele 
mieszkaniowe (niepotrzebne skreślić): 
a) przeprowadzenie remontu domu lub mieszkania, 
b) budowę lub zakup domu jednorodzinnego, 
c) zakup mieszkania w domu wielorodzinnym, 
d) pokrycia kosztów wykupu lokali na własność, 
e) modernizację mieszkania/domu  lub przystosowanie mieszkania/domu do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej. 

Mieszkam w lokalu o powierzchni ……..... m2, zajmowanym łącznie przez ………. osób. 
 
 
 
                                                                                                                 ………….………………………….. 
                         (Podpis Wnioskodawcy) 

Decyzja o przyznaniu/odmowie pożyczki: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Uzgodniono: 

NSZZ „Solidarność”..…………………………………………………………………... 

ZNP..…………………………………………………………………………………………... 

 

                 Akceptacja Dyrektora 
 
 
                     ……………………….………………………… 
                 (Data, pieczęć imienna, podpis) 

 
1. Stwierdzam, że Pan(i) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
jest zatrudniony(a)/jest emerytem/rencistą* w …………………………..………………………………….…………………. 
im.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….... 
w ………………………………. od dnia ………………………………… r., na stanowisku ………………………………………….. 
w wymiarze ………………..………….. na czas ……………………..…………………. . 

 
 
 
 

Grudziądz, dnia …………………….. 20…….. r.    ……………….…………………………………. 
              (Pieczęć i podpis Pracownika Kadr) 
 
 
 

2. Stwierdzam, że Pan(i) ………………………………………………………………………….………………………………………….. 
nie jest zadłużony(a) w stosunku do Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego z tytułu 
pożyczek lub innych zobowiązań finansowych. 

 
 
 
Grudziądz, dnia …………………...... 20….. r.             …………………………………………………………. 

          (Pieczęć i podpis Głównego Księgowego) 
 
 
 
 
 

• niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS 

 
UMOWA POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
Nr .................................. 

 
 

zawarta dnia ............................... 20...... r. w Grudziądzu, pomiędzy: 
– Zespołem Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu, zwanym dalej „Szkołą”, 

reprezentowanym przez panią Beatę Kacałę, Dyrektora, 
a 

– p. ............................................................................................, zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”, 
zam. w ................................................, ul. ................................................. . 
 

§ 1 
 

1. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z późn. zm.) oraz obowiązującego 
Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Szkoła zobowiązuje się do wypłaty 
Pożyczkobiorcy kwoty 
............................................................................................................................... zł (słownie: 
............................................................................................................................ złotych), tytułem 
pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej 
„funduszem”, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Pożyczkobiorcę. 

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się przeznaczyć pożyczkę wyłącznie na cel mieszkaniowy, wskazany 
we wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

 
§ 2 

 
1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Oprocentowanie pożyczki jest stałe przez cały 

okres jej spłaty i wynosi 1 % w stosunku rocznym. 
2. Okres spłaty wynosi 18 miesięcy. Pożyczkobiorca będzie spłacać pożyczkę w równych ratach 

miesięcznych łącznie z odsetkami, po ........................................................................................ zł 
(słownie: .............................................................................................................................. złotych).  
Termin spłaty ostatniej raty przypada na miesiąc ………………………………………….. . 

 
§ 3 

 
1. Pożyczkobiorca upoważnia Szkołę do potrącania co miesiąc rat kapitału pożyczki wraz z 

odsetkami, w wysokości wynikającej z § 2 umowy, z przysługującego mu do wypłaty 
wynagrodzenia za pracę, poczynając od dnia ................................................... . 
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2. Na swój wniosek, Pożyczkobiorca może również spłacić pożyczkę w inny sposób, uzgodniony                    
z Pracodawcą w aneksie do umowy. 

3. W przypadku kiedy pożyczkobiorcą jest były pracownik szkoły emeryt/rencista spłata pożyczki 
następuje w formie wpłaty na konto bankowe zakładowego funduszu świadczeń socjalnych                    
w PKO BP nr: 09 1020 5040 0000 6102 0085 7045 w terminie do 10 każdego miesiąca. 
 

 
 
 
 
 
 

§ 4 
 

W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca przedstawia, jako załącznik do niniejszej 
umowy, oświadczenie dwóch poręczycieli. 

 
§ 5 

 
6. W przypadku niespłacania pożyczki wzywa się (na piśmie) dłużnika do uregulowania należności                                                                      

w  wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli. 
7. W przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek ten spoczywa na 

poręczycielach – w przypadku niespłacenia przynajmniej dwóch kolejnych rat miesięcznych. 
8. Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami w przypadku 

rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, z wyjątkiem: pracowników odchodzących na 
emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne, po zadeklarowaniu dalszej spłaty przez 
osobę kontynuującą spłatę pożyczki i za zgodą żyrantów, Służby Socjalnej oraz Dyrektora szkoły. 

9. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącenie zobowiązania z tytułu niespłaconej pożyczki wraz                       
z odsetkami ze wszystkich świadczeń ze stosunku pracy. 

 
§ 6 

 
Niniejsza umowa, jak też warunki spłaty pożyczki, mogą zostać zmienione wyłącznie 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 
funduszu oraz kodeksu cywilnego. 
 

§ 8 
 

Sporządzono w 2 egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Pracodawca, jeden  Pożyczkobiorca.  
 

 
 
 
 
 
 

        ……………………...........................                   …..………………………….…………. 
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                       Pożyczkobiorca                                    Dyrektor 
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Załącznik nr 9 do Regulaminu ZFŚS 
 
 

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELI 
 

 

My, niżej podpisani oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią umowy: 
 
1. ................................................................, zam. w .................................................... 

..................................................., ...................................., dow. os. 

.................................................., 

2. ................................................................, zam. w .................................................... 

..................................................., ...................................., dow. os. ................................................., 

poręczamy spłatę pożyczki mieszkaniowej udzielonej p. ................................................... 

................................................. (nr umowy .......................................................), dalej 

„Pożyczkobiorcy”. 

W razie nie spłacania pożyczki zgodnie z umową przez Pożyczkobiorcę, zobowiązujemy się do jej 

spłaty jako solidarnie współodpowiedzialni. 

Wyrażamy zgodę na potrącenie należnych kwot z naszych wynagrodzeń za pracę, zasiłków 

chorobowych i innych wypłat. 

W razie braku możliwości potrącania rat pożyczki w sposób, o którym mowa powyżej, zobowiązujemy 

się do dokonywania płatności przelewem na rachunek ZFŚS lub w przypadku nieposiadania rachunku 

bankowego – gotówką w Kasie szkoły. 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych dla potrzeb 

Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu przy ul. Lipowej 33 zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. 

zm.). 

 

Podpisy poręczycieli: 
 
 
 
 

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

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

Stwierdzam zgodność podpisów: 
 
 
 
 

........................................................... 
(Pieczęć i podpis upoważnionego Pracownika) 

 
Akceptuję: 

 
 
 

........................................................... 
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(Pieczęć i podpis Dyrektora) 

Załącznik nr 10 do Regulaminu ZFŚS 
 

HARMONOGRAM TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW   I  REALIZACJI  ŚWIADCZEŃ 
  

Terminarz składania wniosków:  
  

Data  Rodzaj dokumentu  

Do 31 maja każdego roku  Zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów w 
poprzedzającym roku kalendarzowym przez członków gospodarstwa 
domowego wraz z zaświadczeniami ze szkół lub uczelni wyższych dzieci powyżej 
18 roku życia, będących na utrzymaniu rodziców (Załącznik nr 2) 

Do 31 maja każdego roku  Decyzja o wysokości emerytury/renty (Załącznik nr 3) 

Do 31 maja każdego roku  
Wniosek o dofinansowanie do „wczasy pod gruszą” złożony przez 
uprawnionych do korzystania ze świadczenia  (Załącznik nr 5) 

Do 15 czerwca / 15 grudnia każdego 
roku 

Wniosek o dofinansowanie „opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach 
oraz innych formach wychowania przedszkolnego” złożony przez 
uprawnionych  do korzystania ze świadczenia  (Załącznik nr 6) 
 
 

Raz w roku - do dnia zakończenia 
danego roku szkolnego  

Wniosek o dofinansowanie do „wypoczynku dla dzieci” złożony przez  
uprawnionych do korzystania ze świadczenia (Załącznik nr 5) 

Do 31 maja / 30 listopada każdego 
roku  Wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej (Załącznik nr 7, 8, 9) 

Do 25 listopada każdego roku Wniosek o dofinansowanie „ z tytułu zwiększonych wydatków świątecznych” 
złożony przez uprawnionych do świadczenia (Załącznik nr 6) 

Bezterminowo  Wniosek o zapomogę losową (Załącznik nr 4) 

  

Terminarz realizacji świadczeń:  
  

Data  Rodzaj dokumentu  

Do 10 września każdego roku  Przekazanie dofinansowania do „wypoczynku dla dzieci”  

Do 31 sierpnia każdego roku  Wypłata „świadczeń urlopowych” dla nauczycieli  

Do 30 czerwca każdego roku 
Wypłata „wczasów pod gruszą”  

Do 10 czerwca / 10 grudnia każdego 
roku  Wypłata przyznanych pożyczek mieszkaniowych 

Do 30 czerwca / 31 grudnia każdego 
roku 

Wypłata „dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz 
innych formach wychowania przedszkolnego”  

Do 30 listopada każdego roku  
Wypłata świadczeń „z tytułu zwiększonych wydatków świątecznych” dla 
pracowników i emerytów 
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