
Zarządzenie ll20l2

Podstawowej nr 1 w Polkowicachz dnia 05.01.2012 r.

w sprawie: wprowadzenia,,Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych''

W celu zapewnienia nalezytego korzystania ze środków funduszu Świadczeń
socjalnych, zatządza się co następuje:

1. Wprowadzenie do ścisłego ptzestrzegartra i stosowania ,,Regulaminu Za*adowego
Funduszu Swiadczeń Socjalnych'' stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Traci moc regulamin obowiązujący do dnia 04.0tŻ012r. zpóźniejszymi aneksami'
3. Zarządzetie wchodzi w Ęcie od 05.012012 r.

Załącznik:
- regulamin --ł 
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Regulamin

Za|<ładowego Funduszu Swia dczeń Socj alnych

Uzgodniony w dniu 05.0I.2012 r. pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana

Wyzykowskiego w Polkowicach
-a-
organizacjązwiązkową_ prezesem ZwiązkuNauczycielstwa Polskiego Zaruądu ogniska przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach.

I. Zasady ogólne.

s1

Regulamin Zal<ł.adowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany daIej Regulaminem,
wprowadzony został na podstawie:

- ustawy z dnia04.03.I994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(tekst jednolity Dz. U . z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z poź. zm. ),

- ustawy z dnia26.0Ll982 r.KartaNauczyciela - znowelizowany art. 53 ust. Ia
(tekst jednolity Dz. U . z 2006 r' Nr 97 poz. 67 4 z póŹ. zm'),

- ustawy z dnta 23 maja I99I r. o związkach zawodowych (Dz. U. 2001 r. Nr 79

poz.854 zpoź. zm.),
- tozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r' w sprawie

sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. nr 43

poz.349 zpoź. zm.),
- rozporządzente Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia Ż2.I0.I998 r. w sprawie

zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od
osób ftzycznych (Dz. U.z 1998 r. Nr 134 poz. 876 zpóż. zm'),

- stosowanych aktów wykonawczych.
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Tworzenie Zal<Ładow ego Funduszu Świadczeń S ocj alnych.

I. Za&adov,,ry Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się:

- dla nauczycie\i dokonując corocznie odpisu na zakładovnry fundusz Świadczęń
socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku
kalendarzowym, Iiczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym .vqvmlarzę

zajęć (po ptzeltczentu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do

faktycznej przeciętnej Iiczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczenill na pełny

wymiar zajęi) i n0% kwoty bazowej' ustalanej corocznie w ustawie budzetowej.
- dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu w wysokości 5Yo

pobieranychprzez nich emerytur i rent.

- dla pracowników nie będących nauczycielami z cotocznego odpisu podstawowego,

naliczonego w stosunku do przeciętnej |iczby zatrudnionych. Wysokość odpisu
podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5%, przeciętnego wynaglodzęnta
miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim połroczu



roku poprzedniego, jeŻeli przeciętne
stanowiło kwotę vłyŻszą

wynagrodzenie tego okresu

- dla pracownika młodocianego, z którym pracodawca zawarł umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego, odpis podstawy wynosi: w pierwszym roku nauki 5 %r,

w drugim roku nauki 60ń, a w trzecim roku nauki 70ń przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu
roku poprzedniego, jeŻeli przeciętne wynagrodzenię z tego okresu stanowiło kwotę
vłyŻszą.

- dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami z roaznego odpisu
podstawowego naliczonego w stosunku do liczby emerytów i rencistów w wysokości
6,25yo przeciętnego wynagrodzęnia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku
poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeŻeli przeciętne
wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyŻszą.

Wysokośó odpisu podstawowego moze byÓ zwiększona o 6,25yo przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego na kaŻdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której olzeazono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Srodki funduszu zwiększa się o:

- wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z
działalności socj alnej,

- darowizny orazzapisy osob frzycznych i prawnych,
- odsetki od środków funduszu,
- wpływy z oprocentowania pożyczekudzielonych na cele mieszkaniowe,
- wierzyĄelności likwidowanychzaĘadovYych funduszy (socjalny, mieszkaniowy).

2. Środki funduszu gromadzone sąna odrębnym rachunku bankowym'
3. Nie wykorzystane Środki funduszu w danym roku przechodząna rok następny.
4. Świadczenia socjalne mają charakter uznaniowy a nie roszczeniowy'

II. Realizacjazadafi.
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Szczegółowy sposób przeznaczalia środków funduszu w danym roku okreś|a roczny plan
przychodów i rozchodów ZFSS.

$2

Prowizorium rocznęgo planu rozchodów na rok następny przedstawia dyrektor, celem jego

uzgodnienia,zahJadowymotganizacjomzvłtązkowym.
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Zmiany w przyjętym planie rocznym ZFŚS mogą być dokonywane na takich samych
zasadach j akj e go przyj ęcie.



$4

1. Powołuje się zakładową komisję socjalną. W skład której wchodzą nauczyciele wybrani
pIzęz radę pedagogiczną przedstawiciel administracji, prezes ogniska ZNP lub jego

zastępca.

Ż. ZadaniemZakJadowej Komisji Socjalnej jest
a) r ozpatrywanie wniosków:
- o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej,
- o udzielenie pozyczki na cele mięszkaniowe,
- o bezzvłtotnąpomoc na zmniejszenie miesięcznych wydatków mieszkaniowych,
- o umorzenie lub odroczenie zaciryniętychpoŻyczet z ZFŚS'
b) coroczne ustalanie górnej granicy wczasów.

3. Posiedzeniu komisji przewodniczy przewodniczący według przyjętego porządku.

4.DecyĄe z zahesu, o którym mowa w pkt. 2 podejmowane Sąna posiedzeniu Komisji
w drodze uzgodnionego wspólnego stanowiska członków komisji, w oparciu
o obowiązujący regulamin ZFSS. W kwestiach spornych przewodniczący komisji
zarządzagłosowanie. Wynik głosowania jest podstawądo podjęciaptzez ZKS stosownej

decyzji.

5" W posiedzeniach komisji udziałbierue, zurzędu pracownik administracji spełniający ro1ę

obsługi technicznej, do którego obowiązków naleŻy:

a) uzgodnió z człorkami komisji terminy posiedzeń,
b) potwierdzic przybycie członków komisji,
c) przygotowanie orazprzedstawienie wniosków do rozpatrzeniaprzezkomisję,
d) prowadzęnie imięnnych kart otrzymartych świadczeń.

6. Protokół sporządza czŁonek komisji w protokole, powinny być zapisane przede
wszystkim:

a) dane personalne wnioskodawcy /imię, nazwisko /.

b) zakłes udzielonej pomocy.

7. ostatecznądecyi1ęzza}resu, o którym mowa w pkt. 2 podejmuje dyrektor'

III. osoby uprawnione do korzystania z zal<ładowego funduszu świadczeń socjalnych.

1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby:
a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (na czas określony

i nieokreślony), powołania, mianowania, bez względu na wymiar czagJpIacy,
b) emeryci i renciści,
c) członkowie rodzin osób nię posiadający ŹródŁa dochodu i będące na utrzymaniu

osoby uprawnionej
- dzieci własne, dzięci przysposobione otaz dzięci przyjęte na wychowanie w ramach

rodziny zastępczej' dzieci współmałzonków od7 |at do uzyskania pełnoletności
orazktóteksztaŁcąsię w szkole do czasu ukończenia nauki' nie dłuzej jednak niz
do ukończeniaZl lat.

d) członkowię rodzin po zmarłych pracownikach jezeli byli na ich utrzymaniu na

zasadach obowiązujących w pkt. 1 lit.c.



e) pracownicy przeb}a'Vający na urlopach wychowawczych.

2. Przyztawatlie ulgowych usług i świadczęn oruz wysokości dopłat z Funduszu
uzaleŻnta się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do
korzystania z Funduszu.

IY . P rzeznaczenie zakładowego funduszu Świadczeń socjalnych.

Środki funduszu plzeznaczone są na finansowanie (dofi nansowanie) :

1) świadczenia urlopowego wypłaconego nauczycielom do końca sierpnia kuzdego
roku W wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do
wymiaru czasvpracy i okresu zatrudnienianauczyciela w danym roku szkolnym.

2) wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie.
3) wypoczynkuzorganizowanego dladzięci osób uprawnionych w formie wczasów,

kolonii, obozów i zimowisk, w tym równięz połączonychznauka, pobytu na
leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo - sanatoryjnych, rehabilitacyjno _
szkoleniowych i leczniczo _ opiekuńczych, orazprzejazdow związanych ztym
wypoczynkiem i poby.tem na leczeniu.

4) pomocy rzeczowej i finansowej,ptzeznaczonej dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji zyciowej.

5) dopłaty na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych przyznawanych osobom
znajdującym się w szczegóInie trudnej sytuacji zyciowej.

6) wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej
(np. wycieczki, rajdy, itp.) ptzez za|<ł.adpracy.

7) działalności kulturalno - oświatowej, sportowej i turystycznej poptzez zakup biletu
wstępu, dojazd na takie imprezy, itp.

8) poŻyczekmieszkaniolvych.

Y. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.

7. Przyznanie i wysokośÓ dofinansowania z funduszu świadczeń socjalnych dla osób
uprawnionychuzaleŻnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

2. Podstawę do obliczenia ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na
jedną osobę w rodzinie vłykazany w oświadczeniu pracownika. Uprawniony ma
obowiązek ująó w oświadczeniu pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez
wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólnie gospodarstwo domowę
osoby w rodzinie.
S1'tuację materialną osoby uprawnionej określa średni dochód brutto rodziny na jedną
osobę z miesiąca poprzedzającego złoŻenie wniosku.

3. W celu udokumentowania dochodu brutto na jednego czŁonka w rodzinie osoba
uprawniona składa oświadczenie.

4. osoby uprawnione ubiegające się o świadczenia socjalne' które podały fałszywe
dane, zostająpozbawione prawa do korzystaniazZFŚS na okres 3 lat.

5. Zapomogi ptzyznawane są na podstawie podań osób uprawnionych oraz ,,wniosku
w sprawie przyznania świadczenia pienięznego lub rzeczowego - usługi", inne
świadczenia na podstawie ,'wniosku o ptzyznanlę świadczenia Wpoczynkowego'',
,,wnio sku o prz! znanie świadczenia urlopowe go ".

6. osoby uprawnionę wnoszące pełną odpłatnośó za usługi i świadczenia socjalne nie
sązobowiązane zgŁaszać wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

7. Pracodawca ustala maksymalną kwotę dopłat do poszczególnych rodzajow
działalności socjalnej w zalęŻności od wielkoŚci posiadanych środków.



VI. Zasady korzystania z usług i świadczeń socjalnych:

1. Pracownik, emeryt, rencista moŻę korzystać z dofinansowania do wczasów
indywidualnych organizowanych we własnym zakresie raz w roku.
o przydzieleniu wczasów decyduje ilośÓ zŁoŻonych wniosków przez osoby uprawnione,
dochód przypadający na jednąosobę w rodzinie oraz wysokośó posiadanych środków.

2' Kwotę dofinansowania do wypoczyŃu indywidualnego dla osób uprawnionych określa
potiŻszatabęla:

2a.Dzieci osób uprawnionych mogąkorzystać z dofinansowania w formię wypoczynku
zotganizowanego 1razw roku. Kwotę dofinansowania ustala się według poniŻszej
tabęli nie więcej niz połowa kwoty minimalnego wynagrodzeniaobowiązującego w
danym roku kalendarzowym.

Dopłata do wypoczynku przysługuje na podstawie stosownych dokumentów :

- faktury VAT lub rachunku (dokumenty winny zauńerać w treści: imię i nazwisko dziecka,
informację o formie wypoczynku, terminie, miejscowoŚci i cenie, mogąbyć wystawione
na dziecko pracownika' na pracownika lub na małŻonka pracownika).

- dowód wpłaty
- zaświadczenie o prowadzonej działalności w zakresie organizowania wypoczynku.

3. Pracownikom, emerytom, rencistom przysługują zapomogi losowe w przypadku
zdarzęn losowych: śmieró w rodzinie (współmałzonek' dzieci, todzice, teściowie),
WadzieŻ, poŻat, nagłej choroby własnej lub członka rodziny (powyżej 30 dni zwolnienia
1ekarskiego),itp. w wysokoŚci do 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w
gospodarce narodowej (stanowiącego podstawę naliczenia odpisu dla pracowników).
Zdarzenię musi byó potwierdzone odpowiednimi dokumentami ''p. akt zgonu'
zaświadczęnie z policji, straŻy poŻarnej, zaświadczenie lekarskie, wypis ze szpttala,
dowód poniesienia wydatku w przypadku badań lekarskich. itp.

Dochód brutto z ostatniego miesiąca
poptzedzającego datę złożęnia wniosku
przypadającego najednego członka rodziny w
stosuŃu do minimalnego wYnagrodzenia

Dofinansowanie do wypoczynku według
przeciętnego kosztu wczasów
zorgantzowanych 14 dniowych ustalonego
corocznie

do 100%
od I0I%o do 2000ń

powyzei 200%

do 50oń
do 45Yo
do 40%o

Dochód brutto z ostatniego miesiąca
poprzedzającego datę złoŻęnia wniosku
przypadającego na jednego człotka rodziny w
stosunku do minimalnego wynagrodzenia

Dofinansowanie do wypoczynku
zorganizowanego według kosztu wykupu
skierowania

do 100%
od I0Ioń do 2000ń

powvzei 200%

do 50%
do 45%
do 40Yo



5.

6.

4. Pracownikom, emerytom' rencistom przysługujązapomogiwprzypadku
długotrwałej choroby własnej i człotkarcdziny, długotrwałego leczenia, jeŻeli w
związkuzleczęniem osoba uprawniona ponosi znaczne wydatki , oraz w przypadku
nagłego pogorszenia się sytuacji materialnej rodziny (np. utrata żródładochodu przez
członka rodziny, inne nieprzewidziane wydatk).

Zdarzenie musi byó potwierdzone odpowiednimi dokumentami np. zaświadczenie
o utracie dochodu, rachunki dotyczące poniesionych wydatków, itp.

iŻszęi tabeli

Ze zotganizowanego wypoczyŃu w dni wolne od pracy) działalności kulturalno
oświatowej , imprez sportowych mogą korzystaÓ osoby uprawnione według kazdorazowo
ustalonych kwot dofi nansowania.

PoŻyczka udzielana j estraz na dwa latana podstawie złoŻonego wniosku, który mozna
składaó po upływie dwóch lat od daty otrzymania poprzedniej pozyczki.
PoŻyczki są udzielane na remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych w
wysokoŚci 3.000 zł' W przypadku posiadania środków wysokośó pożyczki może zostac
zwiększona do 5.000 złPoŻyczka podlega oprocentowanil Ioń i wymaga poręczenia
dwóch osób posiadających stałe zattudnienie w Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach.
Spłata nastąpi w okresie nie dłuŻszym niŻ 2 lata w równych ratach miesięcznych. Datę
rozpoczęcia spłaty jak okres jej spłaty oraz wysokość raty miesięcznej ustala pracodawca
w umowie. W o.ryjątkowych przypadkach spłatę poŻyczki można zawiesió na okres 3

miesięcy"
W szczególnie uzasadnionych wypadkach moŻna umoruyó w całości lub części spłatę
p o Ży czki (w przyp adku śmi erc i p o Ży czkobi o r cy) .

W razierczwtązania umowy o pracę ptzez'.
- pracownika w drodze wypowiedzenia,
- pracodawcabezwypowiedzenia zwiny pracownika,
- porzucenie pracy przez pracownika

poŻyczka podlega zwrotowi w terminie 1 miesiąca od daty rozwlązarula umowy o
pracę.

W razierozwiązanta umowy o pracę:
- na mocy porozumienia stron,
- na mocy porozumienia między zakładami pracy
- warunki spłaty poŻyczki w umowie pozostająw mocy.

7. Z funduszu moŻę być udzielona pomoc finansowa na zmniejszenie wydatków
mieszkaniowych, jeŻeli w miesiącu poptzedzającym datę złożenia wniosku o udzielenię
tej pomocy łączne dochody gospodarstwa domowego osoby zainteresowanej po

Kwotę dochodu na jednego człortka rodziny oraz kwotę udzielonej pomocy ustala się według

Dochód brutto z ostatniego miesiąca
poprzedzającego złoŻenie wniosku o
przyznanie pomocy w stosunku do
przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego
podstawę na|iczenia odpisu w danym roku
kalendarzowvm

oń udzięlęnia pomocy finansowej w stosuŃu
do minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego w danym roku
kalendarzo!\rym.

Gospodarstwa
wieloosobowe

Gospodarstwa
iednoosobowe

Gospodarstwa
wieloosobowe

Gospodarstwa
iednoosobowe

do 70oń
od7loń do 80%
od 81% do 90'ń
od9Ioń

70%
od7loń do 80%
od 81% do 90oń
od91oń

do 50%
do 40oń
do 30%o

do 20Yo

do 60%o

do 50Yo
do 40Yo
do 30oń



podzieleniu pIzez liczbę osób wspólnię zamieszkujących nie przel<toczyły kwoty
stanowiącej:

1) w gospodarstwach domowych jednoosobov\ych - I50% najniższego
vłynagrodzenia obowiązującego w tym miesiącu, określonego pIzęZ Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej na podstawie kodeksu pracy,
2) w gospodarstwach wieloosobołvych I00% tego wynagrodzenia.

Wydatki mieszkaniowe uwzględniane przy ustalaniu wysokości pomocy Są to miesięczne
opłaty zt7Ąlsłu:

1) czynszunajmu,
2) uzywanie lokalu spoŁdzielczego' ponmiejszone o nalezności z tytułu spłaty kredytu

bankowego,
3) opłat z tytułu udziaŁu w kosztach eksploatacji i remontów budynków mieszkalnych

wykupionych od gminy lub zakładu ptacy, wnoszącychnarzecz zavądcy budynku,
4) czy nszrJ lub wynagr o dzenia za korzy startie z lokalu b ez Ęfilłu prawne go'
5) opłat za centralne ogrzewanie, o dostawę ciepłej wody,
6) opŁatzadostawę zimnej wody,
7) opłat za energie elektryczną do celów byowych,
8) opłat za dostawę gazu przewodowego, bezptzew odowego do celów bytowych,
9) zakup opału do celów bytowych,
10) wywóz śmieci i nieczystości.

Pomoc finansowa moŻę byó udzielona do wysokości kwoty stanowiącej róznicę mtędzy
faktycznymi wydatkami mieszkaniowymi, o których mowa uryŻej a wpłatą własną
zobowiązanego, stanowiącą co naj mniej :

1) w gospodarstwach domowych jednoosobo!\Tch - 8yo,

2) w gospodarstwach domowych wieloosobovłych_ 60ń

łącznychdochodów gospodarstwa domowego' o których mowa j.w.

Pomocy finansowej udziela się na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek powinien zawieruć
dane dotyczące: adresu zajmowanego mieszkaria llokalul, wysokośó miesięcznych opłat
mieszkaniowych' |iczba osób zamieszkujących w lokalu, wysokośó średniego miesięcznego
dochodu osiąganego przez wnioskodawcę i osób wspólnie zamieszkujących.
Pomoc finansowa jest przekazywana bezpośrednio osobie uprawnionej w terminach i na
warunkach określonych przęz pracodawcę, po udokumentowaniu uiszczenia opłat za
poprzedni okres, o którym mowa j.w.
osoby korzystające z pomocy finansowej są obowiązane poinformować pracodawcę
o zmianie sytuacji majątkowej w ich gospodarstwie domowym' mającej wpływ na mozliwośó
udzielenia tej pomocy.

VII. Tryb przyjmowania wniosków o przyznanie Świadczeń i usług.

i. Wnioski na wypoczytek osób uprawnionych do świadczeń socjalnych naleŻy składać
do 30 kwietnia danego roku u pracownika administracji.

2. Wnioski na poŻyczkę i pomoc finansową na zmniejszenie wydatków mięszkaniowych,
pozostałe podania o świadczenia socjalne naIeŻy składać u pracownika administracji.
osoby ubiegające się o udzielenie dofinansowania i pomocy finansowo _rzeczowej

zobowiązane sąprzedłoŻyć oświadczenie o dochodach w rodzinie.



J.

4.

Reklamacje przyjmowane będą w ciągu 14 dni kalendarzovvych od daty posiedzenia
komisji.

Rozpatrywanie reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakonczenia przyjmowania
reklamacji.

6. Kwoty udzielonego dofinansowania do świadczeń socjalnych i usług zaohryla się do
pełnych złotych (stosując zasady matematyczne tj.0,50 gr. w dół, o od 0,50 gr. do góry).

7. Posiedzenie Komisji odbywa się raz nakwartał,lub częściej według pottzeb'

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Środkami funduszu administĄe dyrektor szkoły.
2. Dyrektor możę w strzymac rcalizację rozchodów z ZF ŚS w przypadku:

- braku środków na rachunku bankowym,
- nie ujęcia wydatków w rocznym planie wydatków,
- stwierdzenianieprawidłowości lub uchybień w podjętychprzez komisję decyzjach.

3. Wnioski o świadczenia z Funduszu złożone przez dyrektora szkoły ofaz umowy na
poŻyczkę mieszkaniowązatwierdzatapodstawie upoważnienia wicedyrektor szkoły.

4. o zmianie wstrzymania realizacji rozchodów dyrektor powiadamia za\<ładowąorganizację
związkową. W przypadkach losowych, na wniosek osoby zainteresowanej lub osoby
działającej w jej imieniu, dyrektor podejmuje decyzję o udzieleniu pomocy finansowej
w ramach regulaminu ZFŚS. o podjętej decyzji dyrektor powiadamia komisje socjalną.

5' Wszystkie zmiany w regulaminie dokonuje się aneksem, w trybie jak przy wprowadzaniu
regulaminu w Życie.

6. Regulamin wchodzi w Życie z dniem podpisania przęz strony.

Z ałącznlki do re gul aminu :

1. Wniosek w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego _
usługi.

2. Wniosek o przyznanie świadczenia wypoczynkowego.
3. Wniosek o przyznarlie świadczenia urlopowego.
4. Wniosek w sprawie przyznaniapożyczki.
5. Umowa o poŻyczkę'

yiiEZES
przy szkol€

CIGlNISKA ZN]



załącznikrr I
Wzór

Polkowice, dnia ..........

(imię i nazwisko)
Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach

(stanowisko)

Komisja Funduszu
Swiadczeń Socjalnych
przy Szkole Podstawowej nr 1

w Polkowicach
Wniosek

w sprawie przyznariapomocy finansowej -rzeczowej* z Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych zwrac,am się z prośbą o

przyznanie mi pomocy finansowej rzeczowej* z Funduszu w postaci:

Ponadto oświadczam ze dochód brutto na jedną osobę w mojej rodzinie za mtesiąc

..... wynosi ...... słownie: ....

Prawidłowośó danych zamieszczonych w oświadczeniu potwierdzam własnoręcznym

podpisem.

(podpis pracownika)

Decyzja Komisji
Na posiedzenLu w dniu komisja przyznała

w kwocie słownie zł

podpisy członków komisji:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

* niepotrzebne skreślić
(podpis dyrel(ora)



załączntknr 2
Wzór

Polkowice, dnia

(imię inazwisko)

(stanowisko)

Szkoła Podstawowa nr 1

w Polkowicach ul. Kmicica 23

Wniosek

Zvłracam się z wnioskiem o wypłatę świadczeniaWpoczynkowego w roku
dla:............

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Pomoc tę ptzeznaczam na pokrycie kosztów oryarizacji wypoczynku wczasowego we
własnym zakresie.

oświadczam pod odpowiedzialnością karną że średniomiesięczny dochód brutto na
jednego człotka w mojej rodzinie zamiesiąc '.. roku wynosi:

a) ponizej .'............ zŁ,

b) od ............. '..' zł do ....'............zł,
c) powyzej .'..'..........'.. zł.

W pr4padku, gdy prawidłowość danych zawartych w oświadczeniu pracownika budziłaby uzasadnione
wąĘliwości pracodawca przed wypłatą świadczenia może ządać udokumentowania przez pracownika tych
danych.

(podpis wnioskodawcy)

(podpis dyrektora)



załączntknt 3

Wzór wniosku
w sprawi e przyznania świadc zenia urlopowego

Polkowice, dnia

Pani

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

Szkoła Podstawowa nr 1

w Polkowicach

Na podstawie art. 53 ust. I a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta
Nauczyci ela (Dz. U. nr 97 poz. 67 4 z 2006 r. - tekst jednolity , z póź. zm) proszę

o wypłacenie mi świadczęnia urlopowego zarok szkolny

(podpis pracownika)



załączniknr 4
Wzór

Polkowice, dnia

Komisja
Funduszu Świadczeń Socjalnych
przy Szkole Podstawowej nr 1

w Polkowicach

WNIOSBK
w sprawie pr zyznania poŻy czki

Nazwisko i imię

Adres zarrieszkania ..............

Miejsce pracy i stanowisko ...............

Proszę o ptzyznante mi ze środków Funduszu Swiadczęń Socjalnych

poŻyczkina

/ podpis wnioskodawcy /

POTWIERDZEME ZATRUDNIENIA

Zaświadcza się, ze Pan(i)

jest zatrudniony lwl
na stanowisku
od dnia .rodzaj umowy o pracę

Polkowice, dnia ..........

/ pieczęć i podpis potwierdzająca l



-Ż-

Zezwalam na potrącanie z moich poborów przyznanej poŻyczkl

Poręczyciele :

1. Pan lil .............
Dowód osobisty nr .......'..... wydany ptzez

Adres zamięszkania
2. Pani lil .............

Dowód osobisty ff .'........... wydany ptzez
Adres zarieszkania ..............

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyc.z|ł zaciągniętej przez
wymienionego lną wnioskodawcę ze środków Funduszu Swiadczeń Socjalnych
wyrażamy zgodę - jako solidarnie współodpowiedzialni - na pokrycie kwoty wraz
z odsetkami z naszych wynagrodzeń.

Podpisy poręczycielr :

/ podpis poĘczkobiorcy l

l pieczęć zal<ładupracy /

Stwierdzam własnoręczność podpisów
poręczycieli i pozyczkobiorcy

l.

2.

/ podpis i pieczęć osoby potwierdzającej l



załącznIknr 5
Wzór

Polkowice, dnia ..

Umowa o pożyczkę
z Za|<ładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych

Na podstawie pkt. IV i VI Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych ,

w dniu ....' pomiędzy SzkołąPodstawową nr 1 w Polkowicach w imieniu, której
działa:

dyrektor szkoły

aPantąlPanem '.

Zamieszkałilym .

Zattudnioną/ym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Polkowicach

zw anym dalej Pożyczkobiorcą
zawartazostałaumowa o następującej treści :

$t

Ze środków Funduszu została przyznana Pani/Panu

poŻyczka wwysokości ............... ( odsetki ) ( słownie : ............

. . . . . . . . . . . . . . . . .)

Z przęznaczeniem na ręmont mieszkania.

PtzyznanapoŻyczkapodlega spłacie w całości w okresie 2 lat
przy czlm rozpoczęcie spłaĘ poĘczki następuje od dnia
Pierwszaratawynosi............... (.........,..pożyczka+............... odsetki)
a następne w 23 ratach miesięcznych po ..... pożyczki .

$3

PoŻyczkobiorca upowuŻnia Pracodawcę do potrącanianależnych rat poŻyczki zgodnie z $ 2
niniejszej łrmowy' zptzysługującego mu wynagrodzenia zapraaę,poczynając od dnia

$4

Niespłacona kwota poĘczki staje się wymagalna w terminie jednego miesiąca od daĘ
rozwiązania umowy o pracę w przypadku :

Il rozwiązania umowy o pracę przezpoŻyczkobiorcę w drodze porzucenia pracy
orazrozwiązania umowy o pracę pTzezza]<ładpracy zwiny pracownika,

2l stwierdzenia, Że poŻyczka zostaŁa udzielona na podstawie nieprawdziv,rych danych'
przerobionych dokumentów, czy innych niezgodnych z prawdąpodstawach.

$2



$s

Rozwiązanie umowy o placę na mocy porozumienia stron, przeniesienia służbowego waruŃi

spłaty pożyczki pozostająw mocy.

s6

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowię wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewazności.

$7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

$8

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemp|atzach, z których
po j ednym otrzymuj ą : Pracodaw ca, P oży czkobiorca.

$e

W przypadku nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej pIzez
poŻyczkobiorcę pracodawca potrąci należnąkwotę Z wynagrodzeń za pracę od poręczycieli
wskazanych we wniosku.

Główny księgowy Dyrektor

/ podpis ipieczęó l /podpis ipieczęó /

PoĄczkobiorca

/ podpis /


