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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Dyrektora nr 12/2021 

z dnia 1 czerwca 2021 roku 

 

REGULAMIN  

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 

im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej 

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

 

Rozdział 1 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Zakres regulacji Regulamin zakładowego funduszu świadczeń Publicznej Szkoły 

Podstawowej NR 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim zwany dalej „Regulaminem”, 

określa: 

a) zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „funduszem”,  

b) zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje 

działalności socjalnej. 

c) osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy z funduszu, 

d) cele, na które przeznacza się środki z funduszu. 

2. Regulamin został sporządzony na podstawie następujących aktów prawnych: 

e) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1070), 

f) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

2215), 

g) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

263), 

h) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 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 2009 r. nr 43 poz. 

349). 
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3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  jest to wydzielony fundusz celowy 

przeznaczony wyłącznie na finansowanie działalności socjalnej organizowanej przez 

pracodawcę na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu. 

4. Regulamin wydaje dyrektor szkoły i określa w nim zasady i warunki korzystania  

z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady podziału środków na 

poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 

5. Pracodawca opracowuje i uzgadnia z reprezentacją pracowników – Komisją Socjalną 

– roczny plan rzeczowo-finansowy. 

6. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji rocznego planu rzeczowo-finansowego na 

podstawie analiz wydatków dokonywanych w danym roku kalendarzowym dokonuje 

dyrektor szkoły w uzgodnieniu z reprezentacją pracowników – Komisją Socjalną. 

 

§2 

Przeznaczenie ZFŚS 

1. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na 

rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, zwanych dalej „osobami 

uprawnionymi”, z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

2. Działalność socjalna, o której mowa w pkt 1, obejmuje usługi świadczone na rzecz: 

a) różnych form wypoczynku, 

b) działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, 

c) udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, 

d) zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach 

określonych umową. 

§3 

Administrowanie ZFŚS 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr4 w Ostrowcu Świętokrzyskim zwany dalej 

„Pracodawcą”, gospodaruje środkami funduszu w zakresie określonym w ustawie z 4 

marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018r, poz. 1316 

t.j. z póź, zm.), w Regulaminie oraz w rocznym planie rzeczowo-finansowym. 
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§4 

Środki finansowe 

1. Podstawę podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności 

socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy. 

2. Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego sporządza pracodawca,  

w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi  

u pracodawcy. 

3. Fundusz jest tworzony corocznie z odpisu podstawowego obciążającego pracodawcę. 

4. Środki funduszu zwiększa się o: 

a) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających 

z działalności socjalnej,  

b) odsetki od środków funduszu, 

c) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 

d) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego  

i mieszkaniowego,  

e) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,  

f) inne środki określone w odrębnych przepisach (np. art.108 Kodeksu pracy). 

5. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

6. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą na rok następny. 

7. W terminie do 31 maja danego roku przekazuje się na rachunek bankowy funduszu 

co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego, a w terminie do 30 września 

pozostałą część tj. 25%  naliczenia wraz z ewentualnymi zwiększeniami.   

8. Wysokość odpisu podstawowego dla pracowników nie będących nauczycielami 

wynosi na 1 zatrudnionego 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. 

9. Wysokość odpisu podstawowego może być również zwiększona o 6,25% 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku 

do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

10. Wysokość odpisu podstawowego dla nauczycieli stanowi iloczyn planowanej, 

przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w 

pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) 
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skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych 

nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, 

określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, na podstawie art. 5 pkt.1 

lit. a i art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie 

budżetowej. 

11. Środki funduszu socjalnego są rozdysponowane zgodnie z planem rzeczowo - 

finansowym sporządzonym na dany rok obrotowy (budżetowy). 

12. Dopuszcza się dokonywanie zmian w podziale Funduszu w trakcie roku 

kalendarzowego. 

§5 

Charakter świadczeń 

1. Świadczenia socjalne z funduszu, zwane dalej „świadczeniami”, są przyznawane na 

wniosek osób uprawnionych i nie mają charakteru roszczeniowego. 

2. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje 

osobom uprawionym do korzystania z funduszu podstaw do żądania jakiegokolwiek 

ekwiwalentu. 

3. Dopuszczalne jest organizowanie ze środków funduszu imprez masowych 

przeznaczonych dla wszystkich osób uprawnionych. Decyzję o zorganizowaniu 

takiej imprezy podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z Komisją socjalną. 

§6 

Przyznawanie świadczeń 

1. Świadczenia przyznaje się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim w uzgodnieniu z Komisją socjalną, 

która jest organem doradczym Dyrektora, i jako taka opiniuje i podejmuje działania 

w składzie 

a) 1 przedstawiciel związku zawodowego NSZZ Solidarność,  

b) 1 przedstawiciel związku zawodowego ZNP,  

c) 2 przedstawicieli pracowników PSP nr 4. 

3. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu 

uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do 

korzystania z funduszu.  
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4. Świadczenia przyznawane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter 

uznaniowy. Pracodawca nie ma obowiązku przyznawania świadczeń każdemu 

pracownikowi. Odmowa przyznania świadczenia i jego wysokość nie wymagają 

uzasadnienia. 

5. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z Komisją 

Socjalną działającą w PSP nr 4. 

6. Decyzja w sprawie organizacji imprezy masowej dla wszystkich osób uprawnionych 

wymaga uzgodnienia z Komisją Socjalną. 

7. Osoby nie korzystające ze świadczeń za dany rok nie mają prawa do ekwiwalentu  

z tego tytułu. 
 

§7   

 Kryterium przyznawania świadczeń 

1. Ustalanie celu, rodzaju i wysokości świadczenia jest dokonywane na podstawie 

sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS, 

a w przypadku pomocy mieszkaniowej – również od aktualnej sytuacji 

mieszkaniowej. 

2. Osoba uprawniona do korzystania ze środków z ZFŚS jest obowiązana 

udokumentować swoją sytuację socjalną wyłącznie za pośrednictwem wiarygodnego 

własnoręcznego oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik 

nr 1a i 1b). W razie niespełnienia tego warunku wniosek o dopłatę zostanie oddalony. 

3. Oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dokonuje pracodawca  

w uzgodnieniu z Komisją Socjalną na podstawie złożonych oświadczeń o dochodach 

brutto (dochód po odjęciu kosztów uzyskania i składek na ubezpieczenie społeczne) 

za rok ubiegły osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS, potwierdzonych deklaracją 

zeznań podatkowych (PIT) przedstawionej do wglądu. 

4. Złożone przez uprawnionego oświadczenie o dochodach (załącznik nr 1a i 1b), 

uzupełnione deklaracją zeznań podatkowych do wglądu, ma na celu ustalenie osób 

uprawnionych do świadczeń oraz średniej wysokości wszystkich dochodów 

opodatkowanych i nieopodatkowanych (w szczególności: działalności gospodarczej, 

rolniczej, alimentów, stypendiów, zasiłków pielęgnacyjnych, i innych), czyli tzw. 

średniego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny. 

5. Osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania na uczące się dzieci powyżej 18 roku 

życia są zobowiązane złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja aktualne 

zaświadczenie potwierdzające naukę. 
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6. Za minimalny dochód współmałżonka prowadzącego działalność gospodarczą uznaje 

się dochód zadeklarowany jako podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie 

społeczne pomniejszone o w/w składkę. 

7. W przypadku kiedy uprawniony znalazł się w grupie o najwyższych dochodach, nie 

będzie on zobowiązany do składania dokumentów uzupełniających lub 

potwierdzających oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny, wypełnia 

natomiast załącznik 1b do niniejszego regulaminu. 

8. Oświadczenie o dochodach za rok ubiegły i wymaganą deklarację podatkową (PIT – 

do wglądu) należy złożyć w terminie od 15 kwietnia do 31 maja u wyznaczonych 

członków Komisji Socjalnej. 

9. W przypadku rozpoczęcia zatrudnienia po upływie terminu wskazanego w § 7 ust. 8 

Regulaminu uprawniony składa oświadczenie w terminie 1 miesiąca od podjęcia 

zatrudnienia. 

10. Niezłożenie oświadczenia/informacji (załącznik 1a lub załącznik 1b) jest podstawą 

do odmowy przekazania świadczeń z funduszu, ponieważ pracodawca nie ma 

możliwości ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika będącej 

warunkiem prawidłowego dysponowania środkami Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. 

11. Komisja Socjalna rozpatruje wnioski o przyznanie zapomóg, pożyczek 

przyznawanych ze środków funduszu, na podstawie dokumentów stanowiących 

załączniki do niniejszego regulaminu. 

12. Świadczenia socjalne finansowane z funduszu nie są świadczeniami należnymi. 

Osoby, których wnioski zostaną załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji  

o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie (wyjątek stanowi 

sytuacja losowa np. pobyt w szpitalu potwierdzony stosownym zaświadczeniem).   

13. Załatwione odmownie wnioski osób uprawnionych nie wymagają uzasadnienia,  

a decyzja odmowna dyrektora jest ostateczna. 

14. W przypadku odmowy osobie uprawnionej przyznania świadczenia z ZFŚS nie ma 

możliwości złożenia odwołania. 

15. Osoba korzystająca ze świadczeń ZFŚS, która złożyła oświadczenie niezgodne z 

prawdą, przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie i celowo 

wprowadziła pracodawcę w błąd, podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z 

art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1444), ponadto zostaje pozbawiona prawa do korzystania z ZFŚS na okres 2 lat. 

16. Osoba uprawniona jest zobowiązana do dotrzymywania terminów składania 

oświadczeń i dokumentów. 
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17. Niedotrzymanie terminu złożenia wniosków skutkuje nieprzyznaniem świadczenia. 

 

Rozdział drugi 

Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych 

§8 

Osoby uprawnione 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są: 

a) pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim 

bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i wymiar zatrudnienia, 

zwani dalej „pracownikami”, w tym również przebywający na urlopach 

wychowawczych, urlopach macierzyńskich, urlopach rodzicielskich oraz 

nauczyciele korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia, 

b) emeryci i renciści – byli pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4  

w Ostrowcu Świętokrzyskim, dla których PSP Nr 4 była ostatnim miejscem 

zatrudnienia przed nabyciem prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, 

c) emerytowani pracownicy z placówek wskazanych w piśmie Naczelnika 

Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych znak WESS.I.4424.1.12.6.2011, oraz  

w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr V/462/2019  

z dnia 17 września 2019 r. 

d) członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt a i b. 

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt d, zalicza się: 

a) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci w wieku do 

lat 18 - własne, przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w rodzinie 

zastępczej, dzieci współmałżonka, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu 

ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 lat i nie zawarli 

związku małżeńskiego oraz nie osiągają dochodów; 

b) dzieci z grupą inwalidzką bez względu na wiek. 
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Rozdział 3 

Zakres działalności socjalnej finansowanej z funduszu 

§9 

Wypoczynek 

W ramach usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku środki funduszu 

przeznacza się na dofinansowanie: 

1) krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego (lub 

zakupionego) przez pracodawcę oraz indywidualnie przez osoby uprawnione do 

korzystania z funduszu w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów, 

zimowisk, wczasów wypoczynkowych, wyjazdów klimatycznych i zielonych szkół 

organizowanych w ciągu roku szkolnego dla dzieci; 

2) wypoczynku organizowanego przez uprawnionego do korzystania z ZFŚS we 

własnym zakresie („wczasy pod gruszą”) przyznawane w oparciu o złożony wniosek 

bez dokumentowania poniesionych wydatków. 

§10 

Procedury finansowania lub dofinansowania do wypoczynku 

1. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, o którym mowa w § 9 

pkt 1, osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz w ciągu roku 

kalendarzowego dla dzieci uczących się do 19 roku życia (załącznik nr 2) oraz 1 raz 

w ciągu dwóch lat kalendarzowych dla osoby uprawnionej dorosłej, wymienionej  w 

§ 8 pkt.1. 

a) nie podlegają  dofinansowaniu indywidualne wyjazdy małżonka pracownika  

i emeryta PSP Nr 4. 

b) nie podlegają dofinansowaniu wyjazdy zagraniczne organizowane samodzielnie 

oraz faktury wystawione w walucie innej niż złoty PL. Nie podlegają 

dofinansowaniu koszty podróży. 

2. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w § 9 pkt 2 osoba 

uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz w roku w ciągu dwóch lat 

kalendarzowych (załącznik nr  ); 

3. Osoba uprawniona może ubiegać się tylko o jedną formę dofinansowania do 

wypoczynku w danym roku kalendarzowym. 

4. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 9, ustalana jest na podstawie tabeli 

stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu. 
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5. Dofinansowanie do biletów, karnetów, wypoczynku organizowanego we własnym 

zakresie przez osoby uprawnione do świadczeń, przyznawane jest na podstawie 

imiennej faktury VAT z uwzględnieniem nazwisk osób korzystających  

z wypoczynku, wydanej przez organizatora na terenie RP oraz innych dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia odbytego wypoczynku; jednak górną granicą 

podstawy obliczeń jest kwota 2.900,00 zł na jedną osobę. 

6. Dofinansowanie do wczasów zakupionych we własnym zakresie nie może być 

wyższe niż roczny odpis na nauczyciela, tzn. 3 028,21 zł, bez względu na ilość osób       

w rodzinie uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS. 

7. Faktury z wypoczynku organizowanego prywatnie na terenie kraju powinny 

zawierać: imiona i nazwiska uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS, czas 

trwania pobytu,  cena jednej doby dla każdej z osób. Faktury wystawiane przez hotele 

mogą obejmować cenę całkowitą pobytu. 

8. Wypłata dofinansowania do wypoczynku wakacyjnego następuje w terminie od           

1 lipca do 31 października danego roku. 

 

§11 

Świadczenie urlopowe nauczycieli 

Nauczycielom przysługuje świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust. 

1a Karty Nauczyciela. 

§12 

Działalność kulturalno-oświatowa 

Działalność kulturalno-oświatowa finansowana ze środków funduszu obejmuje: 

1) finansowanie imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie 

imprez artystycznych, kulturalnych lub rozrywkowych, 

2) dofinansowanie do zakupu biletów wstępu do kina, teatru, opery, muzeum, galerii, 

filharmonii, na koncerty i inne wydarzenia kulturalno-artystyczne. 

§13 

Procedury finasowania imprez kulturalno-oświatowych 

1. Finansowanie imprez masowych, o których mowa w § 12 pkt 1, odbywa się ze 

środków funduszu. Osoby uprawnione biorące udział w imprezie nie ponoszą 

żadnych dodatkowych opłat z tym związanych. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się 

na tablicy ogłoszeń w Pokoju Nauczycielskim a uprawnionych emerytów i rencistów 

informuje się telefonicznie. Powiadomienie i ogłoszenie o terminie imprezy 
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następuje z 2 tyg. wyprzedzeniem. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału  

w imprezie, nie mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu. 

2. Osoba uprawniona może wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 12 pkt. 2, 

maksymalnie 1 raz w ciągu roku kalendarzowego. Wysokość dofinansowania 

ustalona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 5  do Regulaminu. 

§14 

Działalność sportowo-rekreacyjna 

Działalność sportowo -rekreacyjna finansowana ze środków funduszu obejmuje: 

1) finansowanie imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie 

wycieczek, kuligów i innych form sportowo-rekreacyjnych, 

2) finansowanie zakupu karnetów na basen, siłownię, fitness i inne zajęcia sportowo-

rekreacyjne, w tym także do biletów wstępu na obiekty sportowo-rekreacyjne                

w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

3) dopłaty do wycieczek turystyczno-krajoznawczych krajowych i zagranicznych, 

organizowanych przez PSP Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim na wniosek Komisji 

Socjalnej, 

4) dopłatę do jednodniowej wycieczki turystyczno-kulturalnej, dla uprawnionych osób, 

organizowanej na podstawie złożonego wniosku do  Komisji Socjalnej, 

5) dofinansowanie osobom uprawnionym, udziału w wycieczkach krajowych  

i zagranicznych organizowanych przez inne placówki oświatowe, których organem 

prowadzącym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, jeśli nie korzystali z wycieczki 

organizowanej przez PSP Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

§15 

Procedury finasowania imprez sportowo-rekreacyjnych 

1. Finansowanie imprez masowych, o których mowa w § 14 pkt 1, odbywa się ze 

środków funduszu. Osoby uprawnione biorące udział w imprezie nie ponoszą 

żadnych dodatkowych opłat z tym związanych. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się 

na tablicy ogłoszeń w Pokoju Nauczycielskim, a uprawnionych emerytów i rencistów 

informuje telefonicznie członek komisji. Powiadomienie i ogłoszenie o terminie 

imprezy następuje z 2 tyg. wyprzedzeniem. Osoby uprawnione, które nie biorą 

udziału w imprezie, nie mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu. 

2. Osoba uprawniona może wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 14 pkt. 2, 

maksymalnie do jednego karnetu miesięcznie lub nie więcej niż 1 biletu  

w ciągu roku kalendarzowego (załącznik nr 2 ). 
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3. Wysokość dofinansowania ustalona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr do 

Regulaminu. Górna granica łącznej kwoty dofinansowania do biletu, karnetu nie 

może przekraczać kwoty 1.000,00 zł. 

4. Dopłata do wycieczek jest przyznawana w oparciu o złożone oświadczenie  

o dochodach. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie kulturalno-oświatowej, rekreacyjnej 

lub innej, o której mowa w regulaminie, w terminie krótszym niż 7 dni roboczych do 

ustalonej daty organizacji, osoba uprawniona pokrywa w całości koszty zakupu 

imprezy. 

6. Dofinansowanie wycieczek krajowych i zagranicznych, w formie grupowej 

organizowanej na wniosek Komisji Socjalnej, przez PSP Nr 4 w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, dla uprawnionych do korzystania z funduszu (wycieczka  

i wyjazd do teatru - jeden raz w roku). 

 

§16 

Pomoc finansowa – zapomoga  

1. Pomoc pieniężną przyznaje się w przypadkach: 

a) udokumentowanych zaświadczeniem odpowiedniego do zaistniałej sytuacji 

organu, oświadczenie świadka, kopia protokołu, kopia indywidualnych zdarzeń 

losowych, klęsk żywiołowych. W przypadku śmierci członka rodziny tj. 

współmałżonka, rodzica lub dziecka uprawnionego pracownika (kopia aktu 

zgonu) - zapomoga losowa. 

b) szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej, udokumentowanej 

oświadczeniem lub zaświadczeniem o wysokości dochodów z ostatnich trzech 

miesięcy - zapomoga socjalna. 

2. Osoby ubiegające się o zapomogę bezzwrotną ze środków ZFŚS obowiązane są 

dołączyć wraz z wnioskiem  o zapomogę oświadczenie o wysokości dochodów 

(załącznik nr 3a i 3b). 

3. Pomoc finansowa dla osób uprawnionych przyznawana jest na wniosek osoby 

uprawnionej nie częściej niż 1 raz w roku kalendarzowym. 

4. Wnioski o przyznanie zapomogi losowej należy składać w terminie nie 

przekraczającym 3 miesięcy od daty zdarzenia losowego. 

5. Niezależnie od pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, osoba uprawniona może 

ubiegać się o zapomogę pieniężną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, 

klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. 
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6. Komisja socjalna proponuje wysokość przyznania zapomogi, a ostateczną decyzję 

podejmuje Dyrektor PSP Nr 4. 

7. Wysokość zapomóg socjalnych jest ustalona na każdy rok kalendarzowy i 

uzależniona od średnich dochodów brutto z ostatnich 3 miesięcy. 

8. W wyjątkowych przypadkach pracodawca może przydzielić większą kwotę 

zapomogi. 

9. Pracownikowi przysługuje prawo wnioskowania o świadczenie socjalne związane ze 

zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno – zimowym – świątecznym, raz w roku 

(załącznik nr 2). Wysokość świadczenia ustalana jest na każdy rok kalendarzowy               

i uzależniona jest od posiadanych na koncie ZFŚS środków finansowych. 

§17 

Pożyczki mieszkaniowe 

1. Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana z funduszu udzielana jest w 

formie pożyczki mieszkaniowej. 

2. O pomoc na cele mieszkaniowe może ubiegać się pracownik po przepracowaniu 

jednego roku w placówce, który jest zatrudniony na czas nieokreślony lub czas 

określony, nie krótszy jednak niż okres spłaty pożyczki.  

3. Pożyczka mieszkaniowa może być przeznaczona na: 

a) uzupełnienie wkładów budowlanych do spółdzielni mieszkaniowych, budowę 

domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielorodzinnym, 

b) zakup budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej, 

c) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, 

d) przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia na cele mieszkalne, 

e) pokrycie kosztów wykupu lokali mieszkalnych na własność oraz na uzupełnienie 

zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu, 

f) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej, 

g) remont i modernizację lokali i domów mieszkalnych, 

h) opłaty wymagane przy zamianie mieszkań. 

4. Pożyczka na remont i modernizację mieszkania może być udzielona na 2, 3 lata, pod 

warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na ten cel oraz 
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upłynięcia okresu na który została zawarta umowa. Okres ten nie jest jednak 

wymagany w sytuacjach losowych (zalanie mieszkania, pożar itp.). 

5. W przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy współmałżonków, zamieszkujących 

w tym samym lokalu i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, pożyczka na 

remont i modernizacje może być przyznana tylko jednemu z nich. 

6. Pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez co najmniej  

2 pracowników zatrudnionych w PSP Nr 4, którzy osiągają wynagrodzenie  

w wysokości przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę, określone  

w odrębnych przepisach. Ten sam pracownik może być poręczycielem maksymalnie 

2 pożyczek równocześnie. 

7. Poręczenia może udzielić wyłącznie osoba, która jest zatrudniona przez pracodawcę 

w placówce na czas nieokreślony lub czas określony, nie krótszy jednak niż okres 

spłaty pożyczki. 

8. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie 

spłaty przechodzi na poręczycieli. 

9. Wysokość pożyczki, warunki jej spłaty oraz podstawa wypłaty na cele mieszkaniowe 

jest zawarta każdorazowo w umowie pomiędzy pożyczkobiorcą, a dyrektorem 

placówki. 

10. Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w stałej wysokości – 2% od kwoty 

przyznanej pożyczki. 

11. Spłata ustalonych rat pożyczki następuje od następnego miesiąca po podpisaniu 

umowy i przekazaniu środków na rachunek pożyczkobiorcy. 

12. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości wraz z oprocentowaniem  

w razie rozwiązania: 

a) z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika, 

b) stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem, 

c) stosunku pracy z powodu upływu okresu, na jaki została zawarta. 

13. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w innym trybie niż określone w ust.8 spłata 

pożyczki następuje na warunkach ustalonych w umowie. 

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty 

pożyczki znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, pożyczka może być częściowo lub      

w całości umorzona wraz z odsetkami. 

15. Osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa odpowiedni wniosek 

(załącznik nr 4 ) uzupełniony o: 



14 
 

a) kopię dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu domu 

w przypadku ubiegania się o pożyczkę na remont i modernizację, 

b) kopię pozwolenia na budowę oraz kosztorysu w przypadku ubiegania się   

o pożyczkę na budowę domu, 

c) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej różnego typu, o przydziale lokalu 

w przypadku ubiegania się o pożyczkę na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego 

lub wkładu budowlanego do spółdzielni. 

d) oświadczenie o zamieszkaniu lokalu wraz z poświadczeniem meldunku. 

16. Wzór wniosku osoby uprawnionej o udzielenie pożyczki mieszkaniowej, oraz 

wzory decyzji pracodawcy w tej sprawie stanowią załączniki nr 4 do Regulaminu. 

Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik nr 4a do Regulaminu. 

17. Warunki zawieszenia lub umorzenia pożyczki: 

a) w przypadkach losowych pożyczkobiorca może ubiegać się o zawieszenie 

spłaty pożyczki na okres nie dłuższy niż 1 rok. 

b) niespłacona pożyczka lub jej część może być umorzona w przypadku śmierci 

pożyczkobiorcy. 

c) w przypadku zawieszenia lub umorzenia niespłaconej części pożyczki powinno 

być złożone podanie wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi 

zaistniały wypadek losowy. 

d) decyzję o zawieszeniu lub umorzeniu pożyczki podejmuje Dyrektor PSP Nr 4. 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

§18 

Ewidencja działalności socjalnej 

Komisja socjalna prowadzi karty świadczeń socjalnych pracowników, emerytów, 

rencistów, byłych pracowników przebywających na świadczeniu przedemerytalnym oraz 

emerytowanych pracowników pedagogicznych wskazanych w piśmie Naczelnika 

Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych znak WESS.I.4424.1.12.6.2011 oraz w 

Zarządzeniu Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr V/462/2019 z dnia 17 

września 2019 r. w których ewidencjonuje termin, wysokość i rodzaje przyznawanych 

świadczeń z funduszu. 
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§19 

Dochowanie tajemnicy 

1. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia dopuszczone są wyłącznie 

osoby (członkowie Komisji Socjalnej) posiadające pisemne upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych wrażliwych wydane przez pracodawcę (wzór 

upoważnienia stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu). Osoby dopuszczone do 

przetwarzania tych danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy – składają 

oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania tych danych w tajemnicy (wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu). 

2. Pracodawca przetwarza dane osobowe niezbędne do potwierdzenia przyznania 

ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z ZFŚS przez okres niezbędny do 

przyznania ulgowej usługi i świadczenia lub dopłaty z ZFŚS oraz ustalenia ich 

wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. 

3. Osoby składające wnioski o przyznanie ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty  

z ZFŚS otrzymują stosowne klauzule informacyjne (zgodne z art. 13 lub 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46WE). Klauzula stanowi załączniki nr 6 do niniejszego Regulaminu. 

§20 

Informacje o terminach 

Terminy składania wniosków dotyczących korzystania ze środków finansowych 

pochodzących z zakładowego funduszu:  

1. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku – należy składać w terminie do  

31 lipca danego roku kalendarzowego.  

2. Wnioski o świadczenie socjalne związane ze zwiększonymi wydatkami w okresie 

jesienno – zimowym – świątecznym – należy składać w terminie do 30 listopada 

danego roku kalendarzowego. 

§21 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi 

działającymi u pracodawcy. 

2. Regulamin wchodzi w życie z podpisania. 

3. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie 

internetowej placówki tj. www.psp4.ostrowiec.edu.pl. 

http://www.psp4.ostrowiec.edu.pl/
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4. Regulamin udostępnia się do wglądu każdemu uprawnionemu do korzystania z ZFŚS 

na jego żądanie. 

5. Częścią Regulaminu jako  uzupełnienie jego postanowień są załączniki: 

1) Załącznik nr 1a – Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 

zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń 

finansowanych z ZFŚS (z zaświadczeniem o dochodach) 

2) Załącznik nr 1b – Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 

zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń 

finansowanych z ZFŚS ( bez okazywania zaświadczenia o dochodach)     

3) Załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie świadczeń z ZFŚS 

4) Załącznik nr 3a – wniosek o przyznanie zapomogi dla osób okazujących 

zaświadczenie o dochodach 

5) Załącznik nr 3b – wniosek o przyznanie zapomogi dla osób nie okazujących 

zaświadczenia o dochodach  

6) Załącznik nr 4- wniosek o udzielenie pożyczki z ZFŚS   

7) Załącznik nr 4a – wzór umowy o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele 

mieszkaniowe 

8) Załącznik nr 5 – tabele wysokości świadczeń finansowanych z ZFŚS i dopłat 

do tych świadczeń 

9) Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dla osób uprawnionych do korzystania 

ze świadczeń z ZFŚS  

10) Załącznik nr 7 – Upoważnienie członka komisji socjalnej do przetwarzania 

danych osobowych  

11) Załącznik nr 8 – Oświadczenie członka komisji socjalnej do zachowania 

poufności 

 

 


