
Regulamin  

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

(ZFŚS)  

w Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu 

 w Rybniku 

 
§ 1 

 

Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 

1996r. Nr 70 poz. 335 z późniejszymi zmianami) 

2. Ustawa z dnia 31 maja 2001r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 Nr 79 poz. 854 

z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczy zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

4.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z 

późniejszymi zmianami) 

 

§ 2 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Środkami Funduszu administruje pracodawca – dyrektor szkoły. 

2. Podstawą działalności socjalnej jest roczny plan dochodów i wydatków działalności 

socjalnej sporządzany przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami 

związkowymi w terminie do 15 stycznia każdego roku ( załącznik nr 1). 

3. ZFŚS tworzy się w Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w Rybniku – bez względu na 

ilość zatrudnianych pracowników. ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, 

naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.  

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

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, którym mowa w ust. 4, na każdą zatrudnioną 

osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności. 



5. Pracodawca sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze 

zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 4, na każdego emeryta i rencistę 

uprawnionego do tej opieki. 

6. Środki ZFŚS zwiększa się o:  

1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych - korzystających  

      z działalności socjalnej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS, 

2)  darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 

3)  odsetki od środków Funduszu, 

4)  wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 

5)  wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego, 

6) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących 

działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie 

zakładowych obiektów socjalnych, 

7) przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych  

w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów 

mieszkaniowych, 

8)  inne środki określone w odrębnych przepisach. 

 

7. Decyzje w sprawie przyznawania następujących świadczeń ze środków Funduszu: 

1)  zapomogi losowe 

2)  pomoc finansowa 

3)  zwrotna pomoc finansowa – na budowę, zakup mieszkania lub domu oraz  remont domu          

lub mieszkania 

4) pomoc materialna lub rzeczowa w postaci paczek żywnościowych lub bonów  

towarowych 

- decyzje te podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z członkiem ZNP oraz osobą 

wybraną przez pracowników szkoły. 

Członkowie komisji działają na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez demokratyczną 

większość ww. grup. 

Komisja odbywać będzie posiedzenia w ostatni czwartek miesiąca ( w razie potrzeby)  

w Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w Rybniku. 

W sprawie pozostałych możliwych świadczeń z ZFŚS decyzje podejmuje administrator – 

dyrektor szkoły. 

8. W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczeń niezgodnie z ustawą o ZFŚS oraz 

niniejszym regulaminem dyrektor ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotowego 

świadczenia. 



9. Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami Fundusz ponosi pracodawca – dyrektor 

szkoły. 

10. Ilekroć mowa w niniejszym regulaminie o „szkole” – chodzi o Gimnazjum nr 12 im. 

Górniczego Stanu w Rybniku. 

 

§ 3 
 

 Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 

1. Świadczenia urlopowe. 

Wczasy turystyczne (jeden raz w roku kalendarzowym) dla pracowników nie będących 

nauczycielami, którzy korzystają w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego  

w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, nauczycieli, emerytów, rencistów, 

oraz byłych pracowników przebywających na świadczeniach przedemerytalnych i 

kompensacyjnych:  

 

Dochód na jednego członka rodziny  

 
Wysokość świadczenia 

do 950,00 zł 

 
450,00 zł 

od 951,00 zł do 1.300,00 zł 

 
350,00 zł 

powyżej 1.300,00 zł 

 
250,00 zł 

 

 Wzór wniosku o przyznanie wczasów turystycznych stanowi – załącznik nr 2 

 

2. Dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz tworzenie zakładowych żłobków, 

przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. 

3. Wszelkie formy  krajowego lub zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży (pobyt 

minimum 7 dni): 

1) dzieci i młodzież uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych mogą korzystać  

jeden raz do roku z dofinansowania takiego jak: zimowisko, kolonie, obozy, wczasy 

rodzinne, sanatoria – wzór wniosku o dofinansowanie – załącznik nr 3, 

 

 

 

 

 



2) Tabela dofinansowania do wczasów, kolonii, obozów, zimowisk, sanatoriów  

 

 

Dochód na jednego członka rodziny 

(ostatni m-c brutto) 

 

% dofinansowania do kosztów 

wczasów, kolonii, obozów, 

zimowisk dzieci i młodzieży  

do 700,00 zł 

 
55 

od 701,00 zł do 1150,00 zł 

 
45 

od 1151,00 zł do 1500,00 zł 

 
35 

powyżej 1500,00 zł 

 
25 

3) dofinansowanie do wczasów, kolonii, obozów, zimowisk, sanatoriów refundowane 

będzie do kwoty opłaty za wypoczynek nie przekraczającej  1.300,00 zł,  

4) wypłaty dofinansowania dokonywane będą po odbytym wypoczynku i przedłożeniu 

oryginalnego rachunku lub faktury VAT do 14 dni, licząc od momentu zakończenia 

wypoczynku. Kolonie, obozy, zimowiska – potwierdzenie pobytu. 

Faktura za pobyt zagraniczny winna być przetłumaczona przez uprawnionego, który 

bierze odpowiedzialność za tłumaczenie. 

5) dofinansowanie do „Zielonej Szkoły” w wysokości 2/5 koszty na podstawie 

oryginalnego dowodu wpłaty i potwierdzenia pobytu do 14 dni, licząc od momentu 

zakończenia wypoczynku. Dotyczy dzieci w wieku do ukończenia szkoły podstawowej. 

4. Dofinansowania do paczek żywnościowych dla osób chorych, gdy choroba trwa co 

najmniej 30 dni – na wniosek pracownika (załącznik nr 4). Przy długotrwałej chorobie raz 

na kwartał (nie dotyczy urlopów zdrowotnych, macierzyńskich i wychowawczych).  

 

Dochód na jednego członka rodziny  

 
Wartość paczki 

do 1.300,00 zł 

 
50,00 zł 

powyżej 1.300,00 zł 

 
40,00 zł 

 
 

 

 

 

 

 



5. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej lub materialnej o charakterze socjalnym lub 

losowym: 

1) Uprawionym do korzystania ze świadczeń socjalnych może być przyznana zapomoga 

losowa w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, 

długotrwałej choroby lub śmierci w kwocie do 600,00 zł – korzystanie z w/w 

zapomogi następuje niezależnie od korzystania z innych form pomocy socjalnej 

2) Uprawionym do korzystania ze świadczeń socjalnych  znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej, rodzinnej lub materialnej może być przyznana pomoc finansowa – jeden 

raz w roku kalendarzowym, 

               Przyznawanie pomocy następuje na podstawie udokumentowanego wniosku (wzór 

wniosku – załącznik nr 5) oraz potwierdzenia dochodów brutto, rachunków, 

zaświadczeń, 

3) Uprawionym do korzystania ze świadczeń socjalnych  korzystającym może być przyznana 

pomoc materialna lub rzeczowa w postaci paczek żywnościowych, bonów 

towarowych  lub świadczenia pieniężnego zgodnie z art. 21 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych - w miarę posiadanych środków – załącznik nr 6 

Tabela pomocy finansowo – świątecznej 

 

Dochód na osobę w rodzinie Wysokość świadczenia 

do 950,00 zł 550,00 zł 

od 951,00 zł do 1600,00 zł 500,00 zł 

powyżej 1601,00 zł  450,00 zł 

 

4) Uprawnionym do korzystania ze świadczeń socjalnych przyznana zostaje paczka z 

okazji Mikołaja (do ukończenia 14 roku życia w danym roku kalendarzowym)  

Tabela dofinansowania 

 

Dochód na jednego członka rodziny  

 
Wartość paczki 

do 1.300,00 zł 

 
120,00 zł 

powyżej 1.300,00 zł 

 
100,00 zł 

 

           Wzór wniosku - załącznik nr 9 

 

 

 

 



6. Finansowanie, dofinansowanie do działalności kulturalno – oświatowej i rekreacyjno – 

sportowej: 

1) Finansowanie biletów na spektakle teatralne, seanse filmowe, basen, wyciągi 

narciarskie lub inne imprezy kulturalne lub sportowe  w danym roku kalendarzowym  

 

Tabela dofinansowania 

 

Dochód na jednego członka rodziny 

(ostatni m-c brutto) 

 

Wysokość świadczenia 

do 1.300,00 zł 

 
100,00 zł 

powyżej 1.300,00 zł 

 
80,00 zł 

 
Wzór wniosku - załącznik nr 9 

 

2) dofinansowanie do imprez integracyjnych organizowanych dla pracowników 

Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w ramach posiadanych środków. 

3) dofinansowania spotkań emerytów, rencistów, byłych pracowników korzystających 

ze świadczeń kompensacyjnych i przedemerytalnych, dwa razy w roku 

kalendarzowym, każdorazowo do 40,00 zł na osobę. Organizator spotkań – G 12, 

organizacje związkowe, placówki oświatowe. 

 

7. Zwrotna pomoc finansowa na cele mieszkaniowe przyznawana jest w ramach posiadanych 

środków, a w szczególności na budowę domu, zakup mieszkania lub domu: do 5.000,00 zł, 

oraz na remont domu lub mieszkania: do 3.000,00 zł, na podstawie poniższych 

wytycznych: 

1) osobami uprawnionymi do otrzymania zwrotnej pomocy finansowej na cele 

mieszkaniowe są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania lub na 

czas nieokreślony oraz wszyscy uprawnieni do korzystania ze świadczeń socjalnych – 

wzór wniosku w załączniku nr 7, 

2) podstawę przyznania pożyczki stanowi umowa zawarta z osoba ją otrzymującą, 

w której określa się wysokość pożyczki, warunki jej udzielenia, tj. okres spłaty, ilość 

i wysokość rat oraz rodzaj zabezpieczenia – wzór umowy w załączniku nr 8, 

3) pożyczka może być przyznana z równoczesnym zawieszeniem spłat ratalnych na 

okres 3 miesięcy, 

4) pożyczka przyznawana na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez dwóch 

żyrantów, którzy są zatrudnieni w szkole na podstawie mianowania lub na czas 

nieokreślony, sami rzetelnie spłacają swoje zadłużenia i posiadają wynagrodzenie 



umożliwiające potrącenie raty żyrowanej pożyczki z wynagrodzenia. Jeden gwarant 

może poręczyć jedną pożyczkę, 

5) czas spłaty pożyczki określa się na 2 lata. Oprocentowanie wynosi 5% w skali roku. 

Spłata pożyczki następuje wg zasad określonych w umowie zawartej pomiędzy 

pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą,  

6) niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami  

w przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu 

Pracy,  

7) w razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązania spłat 

przenosi się solidarnie na poręczycieli w miesiącu następnym po zaprzestaniu spłat,  

8) pożyczka nie spłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez 

poręczycieli. Pozostałej kwoty zadłużenia dochodzić się będzie u spadkobiercy 

zmarłego. 

9) kolejna pożyczka na cele mieszkaniowe jest przyznawana po spłaceniu poprzedniej 

pożyczki, zgodnie z kolejnością wpływania wniosków. 

 

§ 4 

 Uprawnieni do korzystania ze świadczeń socjalnych 

 
1. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu.   

2. Pracownicy przebywający na urlopach zdrowotnych i wychowawczych. 

3. Emeryci i renciści z Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu.  

4. Emeryci i renciści ze zlikwidowanej placówki – Szkoły Podstawowej nr 23. 

5. Byli pracownicy Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu, korzystający ze świadczeń 

kompensacyjnych i przedemerytalnych. 

6. Członkowie rodzin uprawnionych wymienionych w ust. 1 - 5. Przez członków rodzin   

uprawnionych do korzystania z ZFŚS rozumie się pozostające na utrzymaniu dzieci własne 

i przysposobione uczące się nie dłużej niż do 25 roku życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 5 

 Postanowienia końcowe 

 

1. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby 

niekorzystające ze świadczeń nie mają prawa do jakichkolwiek ekwiwalentów z tego 

tytułu. 

2. Odmowa przyznania świadczenia z Funduszu nie wymaga podania uzasadnienia, a decyzja 

odmawiająca świadczenia jest ostateczna. 

3. Wysokość świadczenia finansowego i rzeczowego jest uzależniona od dochodu 

przypadającego na członka rodziny. 

4. Przyznawanie świadczeń z funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej 

i materialnej osoby uprawnionej. 

5. Wysokość pomocy finansowej jest uzależniona od ilości środków zgromadzonych na 

rachunku Funduszu oraz od kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów 

zapisanych w rocznym planie finansowym. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na 

świadczenia, środki przyznane osobom uprawnionym mogą być wypłacane w dwóch lub 

więcej ratach, a termin ich wypłacania może ulec opóźnieniu. 

6. Osoby uprawnione starające się o  pomoc, bądź świadczenie socjalne składają każdorazowo 

pisemne wnioski (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli) – wzory 

wniosków: załączniki nr 4 - 9. 

7. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu składają oświadczenie o wysokości 

dochodów brutto na jednego członka rodziny (z trzech miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku). Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 kodeksu postępowania 

cywilnego. Niezłożenie oświadczenia automatycznie lokuje osobę uprawnioną w grupie 

o najwyższych dochodach – wzór oświadczenia – załącznik nr 9. 

8. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy – 

Karta Nauczyciela. 

9. Emeryci i renciści, którzy w danym roku byli zatrudnieni na umowę o pracę w charakterze 

nauczyciela otrzymują świadczenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 

zatrudnienia  i okresu pracy zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy – Karta Nauczyciela. 

10. Zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza się w trybie aneksów do regulaminu 

głosowanych zwykłą większością głosów na zebraniach zwoływanych przez dyrektora 

szkoły dla wszystkich pracowników szkoły – zgodnie z aktualnym prawem dotyczącym 

ZFŚS. Dokument aneksujący jest uzgadniany z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają 

zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne. 

 

 



Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości 

pracowników poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz w 

sekretariacie szkoły. 

 

 

Zatwierdzili: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Roczny plan dochodów i wydatków 

 

 

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY ZFŚS NA ROK …… 

 
I   OSOBY UPRAWNIONE  

 

Lp. Charakter uprawnienia Liczba osób 
1. Pracownicy  
 Nauczyciele  

 Pracownicy nie będący nauczycielami  

2. Emeryci i renciści  

 W tym nauczyciele  

3. Członkowie rodzin pracowników  
 Dzieci do lat 13  

 Dzieci do lat 18  

 Dzieci uczące się powyżej 18 lat  

4. Członkowie rodzin emerytów i rencistów  
 Dzieci do lat 13  
 Dzieci do lat 18  

 Dzieci uczące się powyżej 18 lat  

 RAZEM  

 

II DOCHODY  FUNDUSZU  

 

Lp. Rodzaj przychodu Kwota 
1. Pozostałość z …….roku  

2. Odpisy podstawowe  
  funduszu płac nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami   

   5% funduszu emerytur i rent 

3. Spłaty pożyczek ZFM  

 RAZEM  

 

III.     WYDATKI   FUNDUSZU  

 

Lp. Rodzaje wydatków Kwota 
1. Dopłaty do wczasów pracowniczych  

2. Świadczenie urlopowe nauczycieli  

3. Dopłata do wypoczynku dzieci  

4. Dopłata do biletów wstępu na imprezy kulturalno-oświatowe  

5. Zapomogi losowe  i socjalne (pieniężne, rzeczowe, paczki dla chorych)  

6. Pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe (pożyczki)  

7. Pomoc materialna lub rzeczowa dla uprawnionych do świadczeń (bony, 

paczki, gotówka) 
 

8. Finansowanie imprez integracyjnych pracowników  

9. Spotkanie emerytów , rencistów i byłych pracowników korzystających ze 

świadczeń kompensacyjnych i przedemerytalnych 
 

10. Rezerwa  

 RAZEM  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

WNIOSEK 

o przydzielenie wczasów turystycznych 

 

 

 

 

1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy: ………………………………………………………. 

2.  Stanowisko:……………………………. 

3. Miejsce zamieszkania:………………………………………………………………….. 

4. Oświadczenie wnioskodawcy: 

Ja niżej podpisany oświadczam, że dochód brutto w przeliczeniu na osobę w rodzinie z 

ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wynosił 

………………………...zł 

5. Wpłaty proszę dokonać na konto nr …………………………………………………… 

 

 

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

                           data                                                                             podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

6. Zaświadczenie pracodawcy: 

Zaświadcza się, że ………………………………………………… jest 

pracownikiem/emerytem/byłym pracownikiem Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu 

w Rybniku i korzysta z urlopu wypoczynkowego od dnia …………………………….. 

do dnia ………………………… 

 

 

 

 

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

               pieczątka placówki                                                                      podpis dyrektora 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

WNIOSEK 

o dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci: 

zimowiska, wczasy, obozy, kolonie, sanatoria, zielone szkoły 
 

 

1. Nazwisko i Imię wnioskodawcy ……………………………………………………….. 

2. Miejsce zamieszkania ………………………………………………………………….. 

3. Stanowisko…………………………. 

4. Proszę o dofinansowanie do: zimowiska, kolonii, obozu, sanatorium, zielonej szkoły, 

wczasów*: które zostały wykupione 

w:……………………………………………………….……………………………… 

                                                                               nazwa firmy 

dla syna/córki ……………………………….. data urodzenia …………………..………… 

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

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

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

5. Oświadczenie wnioskodawcy: 

Ja, niżej podpisany/a* oświadczam, że dochód brutto na osobę z ostatnich trzech 

miesięcy w mojej rodzinie wyniósł:………………………………………………….. zł 

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

      Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem                                                            

świadomy/ma* odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 247 § 1 KK). 

 

 

Rybnik, dnia…………………………..                      ………………………………….. 

                                                                                              podpis wnioskodawcy 

 

 

Załączniki: 

1. rachunek za wypoczynek* 

2. potwierdzenie pobytu* 

…………………………………………… 

                         podpis dyrektora 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie paczki dla chorego 
 

 

1. Nazwisko i Imię ………………………………………………………………………... 

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………. 

3. Miejsce pracy ……………………………….stanowisko……………………………… 

4. Dochód  brutto na osobę ………………………..ilość osób na utrzymaniu………….... 

       (średni dochód z trzech ostatnich miesięcy) 

5. Zasiłek chorobowy od……………………...……….do…………...…………………… 

 

 

 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem 

świadomy/ma odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 247 § 1 KK). 

 

 

……………………………………………. 

   podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

Decyzja : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

WNIOSEK 

o przyznanie zapomogi pieniężnej/rzeczowej* 
 

 

1. Nazwisko i Imię ………………………………………………………………………... 

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………. 

3. Stanowisko……………………………… 

4. Dochód  brutto na osobę ………………………..ilość osób na utrzymaniu………….... 

       (średni dochód z trzech ostatnich miesięcy) 

5. Krótki opis warunków materialnych. Uzasadnienie konieczności przyznania zapomogi: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem 

świadomy/ma odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 247 § 1 KK). 

 

……………………………………………. 

   podpis wnioskodawcy 

6. Decyzja : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

            ……………………………………………………….- dyrektor 

            ……………………………………………………….- członek komisji 

            ………………………………………………………. – członek komisji 

            ………………………………………………………. – członek komisji 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
 

 



Załącznik nr 6 

WNIOSEK 

o przyznanie pomocy świątecznej 

 

1. Nazwisko i Imię ………………………………………………………………………... 

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………. 

3. Stanowisko…………………………………………………………………………….… 

4. Dochód  brutto na osobę  - średni dochód z trzech ostatnich miesięcy: 

 

 Dochód na osobę w rodzinie* 

 do 950,00 zł 

 od 951,00 zł do 1600,00 zł 

 powyżej 1601,00 zł  

 

* zaznaczyć „X” właściwe pole 

 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem 

świadomy/ma odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 247 § 1 KK). 

 

……………………………………………. 

   podpis wnioskodawcy 

5. Decyzja : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………. 

   podpis dyrektora 



 

 

Załącznik nr 7 

 

WNIOSEK 

o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe 

 

...................................................                                                      .............................................. 
                (imię i nazwisko)                                                                                                (miejsce pracy) 

 

...................................................                                                      .............................................. 
             (adres zamieszkania)                                                                                                  (stanowisko) 

 

 

1. Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości .......................................zł    

(słownie .......................................................................................................................................) 

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

2. Warunki mieszkaniowe wnioskodawcy ................................................................................... 

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

.....................................................................................................................................................4. 

Załączniki: 

a) potwierdzenie o zatrudnieniu współmałżonka, 

b) kosztorys* 

c) akt notarialny* 

* niepotrzebne skreślić 

 

Nr konta bankowego (osobistego) ............................................................................................... 

 

 

Data .................................                               .................................................. 
                                                                                                                                   (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Decyzja Dyrektora: 

 

Decyzją Dyrektora z dnia ............................... została przyznana pożyczka w wysokości 

.................................... zł. (słownie: ............................................................................................) 

na warunkach ustalonych w umowie. 

 

Data .........................................                                                   .................................................. 
                                                                                                                                  (pieczęć i podpis dyrektora) 

 

            

            ……………………………………………………….- członek komisji 

            ………………………………………………………. – członek komisji 

            ………………………………………………………. – członek komisji 



 

 

Załącznik nr 8 

 

UMOWA 

o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe 

 

zawarta w dniu .............................................. pomiędzy.............................................................. 
                                                                                                  (nazwa zakładu pracy) 

zwanym dalej :Pracodawcą”, w imieniu którego działa .............................................................. 
                                                                                                             (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

 

a Panem/Panią .............................................................................................................................. 
                                                       (imię i nazwisko pożyczkobiorcy, miejsce jego pracy) 

 
zamieszkałym w ........................................................................................................................... 

                                                                                   (adres zamieszkania) 

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą” 

 

§ 1. 

 

Na podstawie decyzji z dnia .................................... Pracodawca przyznaje Pożyczkobiorcy ze 

środków ZFŚS pomoc na następujące cele mieszkaniowe .......................................................... 

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

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

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

w wysokości .................................. zł, słownie ....................................................................... zł 

oprocentowanej w wysokości .............% w stosunku rocznym. 

 

§ 2. 

 

Wypłacona pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie ............................zł. podlega 

spłacie w .............. ratach miesięcznych. Okres spłaty pożyczki wynosi ................ miesięcy, 

poczynając od dnia ................................ I rata wynosi ............................zł., a następnych 

....................... rat po ................................ zł. każda. Istnieje możliwość wcześniejszego 

uregulowania spłaty pożyczki, równocześnie nastąpi ponowne przeliczenie odsetek 

 

§ 3. 

 

Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki wraz 

z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę 

oraz z wszystkich innych przysługujących mu należności, poczynając od dnia ......................... 

W razie nie wypracowania wynagrodzenia w wysokości wystarczającej na spłatę zadłużenia, 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacać raty pożyczki w kwotach i  w terminach ustalonych w 



umowie – z innych dochodów wnoszonych do kasy Pracodawcy na konto: Kredyt Bank S.A. I 

o/Rybnik nr 53 1500 1214 1212 1006 0391 0000 

 

 

§ 4. 

 

Nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 

a) porzucenia pracy przez Pożyczkobiorcę, 

b) rozwiązania z Pożyczkobiorcą stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy, 

c) wykorzystania pożyczki na inny cel, niż określony w umowie. 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z Pożyczkobiorcą z innych przyczyn, Pracodawca 

zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki,  z ewentualnym 

ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. 

Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków przejścia na emeryturę lub rentę, oraz 

rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia za zgodą stron. 

 

§ 5. 

 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 6. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu ZFŚS 

oraz powszechnie obowiązujące przepisy i zasady prawa cywilnego. 

 

§ 7. 

 

1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu ZFŚS 

i niniejszej umowy, którą podpisuje. 

2. Umowa została sporządzona  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

................................ dnia .............................                          ....................................................... 
      (miejscowość)                                                                                                  (podpis pożyczkobiorcy) 

 

DO seria ............ Nr .............................. wydany przez ............................................................... 

..................................................................w ................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poręczenie spłaty: 

 

 

W razie nieuregulowania należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, wyrażamy 

zgodę – jako solidarni współodpowiedzialni – na pokrycie niespłaconej kwoty wraz z 

należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę: 

 

1. Pan/i ...................................................... zam. w ...................................................................... 

DO seria ............ Nr .............................. wydany przez ............................................................... 

..................................................................w ................................................................................. 

 

 

............................................. 
        (data i czytelny podpis) 

 

2. Pan/i ...................................................... zam. w ...................................................................... 

DO seria ............ Nr .............................. wydany przez ............................................................... 

..................................................................w ................................................................................. 

 

............................................. 
        (data i czytelny podpis) 

 

Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez 

nich podpisów. 

 

 

............................................................................... 
 (data, pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za załatwienie formalności) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9 

 

 

Oświadczenie 
o średnim dochodzie na członka rodziny 

 

.......................................................                    .........................................., dnia 

..................................... 
                  (imię i nazwisko)                                                                              (miejscowość) 

 

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

........... 
(miejsce zamieszkania) 

........................................................ 
                     (charakter uprawnienia) 

 

Niniejszym oświadczam, że średni dochód brutto na członka mojej rodziny wyniósł 

w ostatnich trzech miesiącach………………………. 

(słownie: ....................................................................................................) 

Oświadczenie składam w celu określenia wysokości świadczeń udzielanych z zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych. 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, 

świadoma/my odpowiedzialności  regulaminowej i karnej (art. 247 § 1 K.K.) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


