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REGULAMIN 

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO                                          

I USTAWICZNEGO NR 2  W WADOWICACH 
 

 

§ 1 

Podstawa prawna opracowania regulaminu 
 

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  Centrum Kształcenia Zawodowego                    

i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki 

korzystania ze świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , 

zwanego dalej „funduszem” oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele                  

i rodzaje działalności socjalnej. 

 
2. Podstawa prawna opracowania Regulaminu ; 

 

-  Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity               

         Dz. U. z 2018r. poz. 1316 z późn. zm.) 

     -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu  

        ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz  

        Świadczeń Socjalnych (Dz. U. Nr 43 , poz. 349) 

     -  Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz.1881) 

     -  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2215) 

     -  Ustawa z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1320 z późn. zm.) 

     -  Ustawa z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (tekst jedn.  

         Dz.U. z 2020 r., poz. 1426). 

     -  Inne przepisy,  w części dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

 

§ 2 

Zasady tworzenia funduszu świadczeń socjalnych 

1. Środkami Funduszu administruje Dyrektor Centrum, który odpowiada za właściwe ich     

    wykorzystanie. 

2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego , naliczanego w stosunku do przeciętnej  

    liczby zatrudnionych: 

a/ 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 - dla  

    pracowników administracji i obsługi. 

b/ Dla nauczycieli dokonuje się rocznie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

    w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby  
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    nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar    

    zajęć) skorygowanej w końcu roku  do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli  

   (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć)  i 110 % kwoty bazowej, określanej corocznie w ustawie    

   budżetowej, obowiązującej 1 stycznia danego roku. 

  

 c/ Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie 

świadczenia kompensacyjne dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich 

emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych na podstawie przedstawionych do 

wglądu decyzji emerytalnych. 

W przypadku braku aktualnej decyzji naliczenia dokonuje się wg ostatnich aktualnych danych. 

 

d/  zwiększa się Fundusz o : 

    -   6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę – byłych   

                     pracowników administracji i obsługi uprawnionych  do tej opieki. 

    -  odsetki od środków Funduszu, 

    -  wpływy z darowizn i zapisów od  osób fizycznych i prawnych 

 

3. Podstawę do naliczania odpisów określonych w  pkt 2c stanowią imienne wykazy  emerytów                      

    i rencistów, a także nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

4. Wykazy, o których mowa w ust.3 , przedkłada Głównemu Księgowemu  Sekretarz Centrum. 

 

 

 

§ 3 
 

1. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

2. W ramach środków finansowych Funduszu, po odliczeniu świadczenia urlopowego dla nauczycieli, 

dokonuje się następującego podziału: 

a) 90 % środków przeznacza się na cele socjalne 

b) 10 % środków na cele mieszkaniowe. 

3. Kwoty wypłat świadczeń socjalnych, o których mowa w regulaminie ZFŚS , podlegają  

    opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Pracodawca obowiązany jest przekazać na konto Funduszu w terminie do 31 maja każdego roku   

    75% odpisu, do 30 września   25 % odpisu. 

5. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 

6.  Jeżeli w danym roku nie ma zapotrzebowania na pożyczki mieszkaniowe , to część środków można  

     przeznaczyć na część socjalną, po uzgodnieniu z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi    

     działającymi na terenie Centrum. 

7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest Funduszem spożycia zbiorowego, co oznacza, że  

    niekorzystanie z usług i świadczeń organizowanych przy pomocy środków tego Funduszu nie  

    uprawnia  do żadnego ekwiwalentu. Świadczenia oparte na Funduszu nie mają charakteru  

    roszczeniowego za wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli. 

8. Świadczenia socjalne ( z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli) nie są świadczeniami  

    należnymi. Rozpatrzone odmownie wnioski  nie wymagają uzasadnienia. 
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9. Administratorem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest Dyrektor Centrum, działający  

    w uzgodnieniu z powołanym Zespołem Doradczym zwanym Komisją Socjalną. 

10. Dyrektor Centrum powołuje Zespół Doradczy – Komisję Socjalną, w skład której wchodzą :  

     przedstawiciele związków zawodowych działających w Centrum posiadający pisemne  

     upoważnienie zakładowych organizacji związkowych oraz przedstawiciel pracowników  

     administracji i obsługi. Ponadto w pracach Komisji uczestniczy Główna księgowa Centrum  

     i przedstawiciel emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie  

     kompensacyjne. 

11. Posiedzenia Komisji odbywają się na wniosek Dyrektora.  

12. Do zadań Komisji należy : 

a) przygotowanie propozycji rocznego planu finansowo-rzeczowego, 

b) przyjmowanie, rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej i  

    mieszkaniowej, 

c) proponowanie rodzaju i wysokości przyznanego świadczenia, 

d) przygotowanie propozycji tabeli dopłat, 

e) ogłaszanie terminów składania wniosków, 

f) prowadzenie dokumentacji dot. Funduszu.  

13. Komisja Socjalna dokonuje wstępnej kwalifikacji wniosków, decyzję o przyznaniu podejmuje  

Dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 

14 . Dokonane uzgodnienia są protokołowane, a od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 

15. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy 

(preliminarz) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który określa podział tych środków 

na poszczególne  cele, rodzaje i formy działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób 

uprawnionych do korzystania z Funduszu sporządzony do 31 stycznia każdego roku. 

16. Plan rzeczowo-finansowy ustala dyrektor centrum w uzgodnieniu z przedstawicielami związków 

zawodowych. 

17. Komisja może w trakcie roku zaproponować zmiany w przyjętym planie rzeczowo-finansowym i 

przedstawić propozycje dyrektorowi centrum. 

18. Dyrektor Centrum podejmuje decyzję w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.  

 

 

 

§ 4 

Osoby uprawnione do korzystania ze środków ZFŚS. 
 

Ze świadczeń Funduszu korzystać mogą następujące osoby:  

1. Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę  

    na czas określony i nieokreślony oraz mianowania. 

2. Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz  

    na zwolnieniach lekarskich i płatnych urlopach dla poratowania  zdrowia, a także przeniesieni w stan    
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    nieczynny.  

3. Byli pracownicy, którzy rozwiązali umowę o pracę z Centrum Kształcenia Zawodowego  i      

    Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ( do 31.08.2017r. Zespołem Szkół nr 1 w Wadowicach oraz  

    Zespołem Szkół nr 2 w Wadowicach)  w związku z przejściem na emeryturę, rentę  i nauczycielskie  

    świadczenie kompensacyjne. 

4. Emeryci i renciści , a także nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze  

    zlikwidowanych placówek wskazanych przez organ prowadzący. 

5. Członkowie rodzin osób wymienionych w § 4 pkt. 1, 2, 3, 4  , do których zalicza się : 

a) współmałżonków – w tym i konkubentów – jeżeli zamieszkują razem z osobą uprawnioną  

    i prowadzą wspólnie z nią gospodarstwo domowe i nie są nigdzie zatrudnieni - pozostają  

    na wyłącznym utrzymaniu pracownika,  

b) pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione w ramach rodziny zastępczej,  w wieku   

    do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole, to do czasu jej ukończenia (nie dłużej niż do 25 roku życia),  

c) osoby wymienione wyżej niezdolne do żadnej pracy na skutek niepełnosprawności – bez względu  

     na wiek. 

6. Członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz po zmarłych emerytach, rencistach oraz  

    nauczycielach pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, będący  dotychczas  

    na jego utrzymaniu i jednocześnie otrzymujący rentę rodzinną po zmarłym.  

 

 

 

§ 5 

Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

Środki Funduszu przeznacza się w szczególności na: 

1. Wypłacenie nauczycielom do końca sierpnia każdego roku świadczenia urlopowego w wysokości  

odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku 

szkolnym . Do otrzymania świadczenia urlopowego uprawnieni są: 
 

a) nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, 

b) przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich , wychowawczych oraz płatnych 

urlopach dla poratowania zdrowia, 

c) pozostający w stanie nieczynnym, gdyż zachowują oni prawo do świadczeń pracowniczych do  

      czasu rozwiązania stosunku pracy, 

d) nauczyciele emerytowani i renciści zatrudnieni w Centrum w wysokości  proporcjonalnej                

       do wymiaru  czasu pracy i okresu zatrudnienia w roku szkolnym. 

 

2. Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie : 

    -  tzw. wczasy pod gruszą,  

    -  wczasy turystyczne,  

    -  agroturystyka,  

    -  sanatorium,  

    -  kolonie,  

    -  obozy,  

    -  zielone szkoły.  

   Osoby uprawnione  mogą skorzystać  z dofinansowania tylko do jednej z wymienionych form   
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   wypoczynku , w tym osoby wymienione  w § 4 pkt. 1, 2 , 3, 4 -  raz w roku, natomiast osoby   

   wymienione  w § 4 pkt. 5b,6 - raz na 2 lata. 

 

3. Udzielenie bezzwrotnych zapomóg pieniężnych na pisemny wniosek osób uprawnionych lub 

pracowników, emerytów i rencistów , a także nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne znających trudną sytuację osób uprawnionych: 

    a) zapomóg losowych – związanych z indywidualnym zdarzeniem losowym typu : kradzież,    

        włamanie, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, śmierć  

        członka  najbliższej rodziny, nieszczęśliwy wypadek pracownika. Do wniosku należy dołączyć   

        dokumenty świadczące o poniesionych szkodach, akt zgonu itp. 

    b) zapomóg zdrowotnych – związanych z ciężką lub długotrwałą chorobą (choroby przewlekłe,  

        nieuleczalne, wrodzone wymagające leczenia w sposób stały lub przez długi okres). Do wniosku  

        należy dołączyć zaświadczenie lekarskie i inne dokumenty potwierdzające poniesione koszty . 

4. Działalność sportowo – rekreacyjną organizowaną przez pracodawcę w postaci  różnych  

    ogólnodostępnych form  rekreacji  ruchowej lub dotacji do zakupu  biletów na imprezy rekreacyjne  

    i sportowe.  

5. Działalność kulturalno – oświatową organizowaną przez pracodawcę w postaci imprez kulturalnych     

    i oświatowych  lub dotacji do zakupu biletów na te imprezy ( np. kino, opera, teatr, wystawy,  

    koncerty). 

6. Dofinansowanie do paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów , a także  

    nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w wieku od 1 do 14 lat    

   (włącznie) o wartości  określonej  zgodnie z Tabelą dopłat z Funduszu Socjalnego (w przypadku gdy  

   w zakładzie zatrudnieni są  obydwoje rodzice, dofinansowanie otrzymuje jedno z rodziców). 

7. Pożyczki na cele mieszkaniowe,  

8. Dofinansowanie do wycieczek turystycznych organizowanych przez  pracodawcę. 

9. Przejazdy realizowane środkami transportu zbiorowego mogą być  sfinansowane w całości z ZFŚS  

   ( np. koszty przejazdów na imprezy rekreacyjne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, imprezy  

    kulturalno-oświatowe). 

10. Pomoc finansowa na wydatki wiosenno-letnie oraz jesienno-zimowe. 

 

 

§ 6 
 

Kryteria przyznania świadczeń. 

1. Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu, do usług i świadczeń socjalnych dla osób  

    uprawnionych uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

 2. Podstawą przyznania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  jest wniosek     

     osoby uprawnionej (Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia). 

3. Tabelę dopłat do poszczególnych świadczeń stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

4. Bezwzględne pierwszeństwo korzystania ze świadczeń z funduszu mają ci pracownicy  ( i ich  

    rodziny), którym zdarzył się wypadek losowy. 

5. Osoby ubiegające się o świadczenia z ZFŚS składają oświadczenie (Załącznik nr 3 do niniejszego 

Zarządzenia) o średnim dochodzie brutto na osobę w rodzinie. Oświadczenie składa się do 30 maja 

danego roku, które będzie obowiązywało przez okres 1 roku. Średni dochód brutto na jedną osobę w 

rodzinie stanowi łączna kwota dochodów wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym 
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gospodarstwie domowym zaliczanych do składu rodziny przez liczbę tych osób. Za dochód brutto 

uważa się wszelkie wynagrodzenie lub świadczenie uzyskane przez pracownika lub emeryta oraz 

członków ich rodzin pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dochody 

nieopodatkowane. 

6. Przydział do poszczególnych grup obowiązuje przez okres 1 roku od czerwca danego roku do końca 

maja roku następnego. 

 

7. Dofinansowanie do imprez zbiorowych – wycieczki turystyczne, imprezy kulturalne, itp. – odbywa  

    się na  podstawie listy uczestników , zgodnie z Tabelą dopłat z Funduszu Socjalnego. 

8. Wypłacenie nauczycielom świadczenia urlopowego odbywa się bez składania wniosku i bez  

     względu na kryterium socjalne. 

9. Osoby uprawnione wymienione  w § 4 pkt. 5b,6 aby otrzymać dofinansowanie wymienione w    

    § 5 pkt. 2 muszą złożyć oprócz wniosku o przyznanie świadczenia nw. dokumenty : 

a) dokumenty potwierdzające udział  w wypoczynku oraz wysokość poniesionych kosztów 

b) potwierdzenie uczęszczania do szkoły dla dzieci powyżej 18 roku życia. 

Za dokument potwierdzający poniesienie wydatku przyjmuje się: rachunek, fakturę VAT 

wystawioną przez organizatora wypoczynku, jak również inny dokument wystawiony przez 

organizatora potwierdzający wpłatę. Na dowodzie wpłaty powinny być zawarte m.in.: dane 

organizatora wypoczynku, dane rodzica , który poniósł wydatek, dane osobowe dziecka 

korzystającego z wypoczynku, forma wypoczynku oraz okres jej trwania oraz kwota poniesionego 

wydatku i podpis wystawcy.  

Wnioski o dofinansowanie wypoczynku wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy złożyć              

do  5 grudnia. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

9. Wnioski dot. zapomóg losowych i zdrowotnych  rozpatrywane są indywidualnie uwzględniając  

    sytuację materialną osoby uprawnionej oraz okoliczności związane z wystąpieniem o zapomogę.  

    Zapomogę losową przyznaje się w razie potrzeby, natomiast zapomogę zdrowotną nie częściej niż    

    raz w roku. 

 

 

 

 

 

 

§ 7 
 

Tworzenie i administrowanie funduszem na cele mieszkaniowe. 

1. Fundusze przeznaczone na cele mieszkaniowe stanowią 10 %  całego ZFŚS i ustala się je corocznie  

    w Planie Podziału - preliminarzu. 

2. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe zwane dalej „pożyczkami” mogą być udzielane na : 

a) budowę domu jednorodzinnego, 

b) zakup mieszkania własnościowego lub wykup obecnie zajmowanego mieszkania, w którym  

      osoba uprawniona lub jej współmałżonek jest głównym lokatorem, 

c) adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, 
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d) remont bieżący mieszkania lub domu jednorodzinnego, w którym osoba uprawniona jest  

      zameldowana i aktualnie w nim zamieszkuje, 

e) przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby uprawnionej, jego współmałżonka lub dzieci, 

będących inwalidami wymagającymi przystosowania mieszkania . 

 

 

 

 

§ 8 
 

Warunki i zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe. 
 

1. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe  udzielane  są na pisemny wniosek pracownika, emeryta  

lub rencisty, nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie urlopowe,  złożony w Dziale 

Księgowości. Wzór wniosku o udzielenie pożyczki określa Załącznik nr 5 do Regulaminu. 

 

2. Wysokość pożyczki udzielanej pracownikowi Centrum , który jest zatrudniony na czas nieokreślony  

    w pełnym wymiarze czasu pracy, wynosi do 15.000 zł. Spłaty rozłożone są na maksymalnie 36 rat,  

    płatnych do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

3. Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony na ½ etatu oraz emeryci i renciści , a także nauczyciele  

    pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne mają możliwość uzyskania pożyczki                      

    w wysokości do 5.000 zł . Spłaty rozłożone są na maksymalnie 36 rat, płatnych  do 15 dnia każdego  

    miesiąca za miesiąc poprzedni. 

4. Pracownicy zatrudnieni na czas określony mogą uzyskać pożyczkę w wysokości do 3.000 zł           

    z okresem spłaty równym okresowi zatrudnienia ( z zachowaniem jednego roku zatrudnienia). 

5. Pożyczki na cele mieszkaniowe są udzielane w miarę posiadanych funduszy oraz w kolejności     

    spływu wniosków do Działu Księgowości. W przypadku niewystarczającej ilości środków funduszu  

    w stosunku do potrzeb przyjmuje się następujące kryteria uzyskania pożyczki: 

a) trudna sytuacja materialna i nie korzystanie z żadnej formy funduszu, 

b) przypadki losowe (np. pożar, powódź itp.) 

c) okres oczekiwania pomiędzy poszczególnymi pożyczkami, 

6. Pracownik może korzystać z pożyczki na cele mieszkaniowe nie częściej niż po uregulowaniu  

    wcześniejszych pożyczek.  

 

7. Udzielenie pożyczki dla osób uprawnionych wymaga uzyskania poręczenia dwóch pracowników  

   Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach , zatrudnionych na czas  

   nieokreślony,  a dla emerytów i rencistów oraz osób pobierających nauczycielskie świadczenie   

   kompensacyjne  poręczycielami mogą być także emerytowani pracownicy i renciści oraz osoby  

   pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne   

8. Poręczyć można jednocześnie nie więcej niż dwie pożyczki. 

9. Zasady i warunki przyznawania, wysokości i spłaty  pożyczki określają umowy zawierane przez  

    Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach                                         

    z pożyczkobiorcą. 
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§ 9 

 

Zasady spłaty pożyczek zaciągniętych na cele mieszkaniowe. 

 

1. Spłata pożyczki następuje w okresie uzgodnionym przez strony, który nie może być dłuższy  

    niż 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach może ulec zmianie (patrz  § 9 pkt.5). 

2. Spłata pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu po jej otrzymaniu.   

3. Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania rat pożyczki  ze swojego miesięcznego     

    wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku chorobowego . 

4. W przypadku braku możliwości potrącenia należnych rat pożyczki  z miesięcznego  

     wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorca zobowiązuje się do dokonywania wpłat na aktualne konto  

     bankowe Funduszu Socjalnego  lub w kasie Centrum Kształcenia Zawodowego   i Ustawicznego  

     nr 2 w Wadowicach. 

5. Na wniosek pożyczkobiorcy , po złożeniu pisemnej prośby i zaopiniowaniu jej przez  Komisję  

   Socjalną, Dyrektor może odroczyć termin spłaty pożyczki na okres nie przekraczający 6 miesięcy. 

   W szczególnie trudnej sytuacji materialnej pożyczkobiorcy , na jego wniosek, może być  

    indywidualnie do potrzeb dłużnika,  zmieniona wysokość rat miesięcznych, a tym samym  

    wydłużony okres spłaty pożyczki. 

 

6. Pracownik, emeryt, rencista i nauczyciel pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne  

    może ubiegać się o udzielenie pożyczki po całkowitej spłacie poprzedniej pożyczki. 

7. Istnieje możliwość wcześniejszego spłacenia pożyczki i zaciągnięcia następnej (w miarę  

    posiadanych środków), jeżeli pożyczka została spłacona w  1/3 wysokości , a pozostała część  

    zostanie wpłacona na konto bankowe ZFŚS lub w kasie CKZiU nr 2. 

8. Z chwilą rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika niespłacona pożyczka podlega  

    natychmiastowej spłacie. 

9. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem albo przez  

    pracodawcę, pracownik może ubiegać się o zgodę na spłacanie pożyczki co miesiąc na konto  

    bankowe, po uprzednim złożeniu do Dyrektora Centrum pisemnego wniosku i uzyskaniu akceptacji  

    przez poręczycieli i przedstawicieli Komisji Socjalnej. 

10. W przypadku nie spłacenia pożyczki wzywa się dłużnika do uregulowania należności  

      w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się poręczycieli. 

11. W razie nie dokonania spłaty przez dłużnika w okresie trzech miesięcy , pozostałą część  

      i zaległości w spłatach potrąca się z wynagrodzenia poręczycieli. 

12. W razie śmierci pożyczkobiorcy kwota niespłaconej pożyczki ulega umorzeniu na podstawie  

      przedstawionego aktu zgonu i pisemnej prośby członków rodziny . 

13. Udzielona pożyczka może być całkowicie umorzona w sytuacji, gdy pożyczkobiorca jak                            

      i poręczyciele okazali się niewypłacalni, a przewidywane koszty postępowania sądowego  

      przekroczyłyby wartość niespłaconej pożyczki. 
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§ 10 
 

Postanowienia końcowe. 

1. Pomoc z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznawana  jest do wysokości  

    posiadanych środków. 

2. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z Funduszu podejmuje  

    Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach. 

3. Dyrektor zapewnia poprzez wyznaczonych pracowników  obsługę organizacyjną i  księgową  

    funduszu. 

4. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku osoby uprawnionej dokonuje się wpisu na wniosku  

    i ustnego poinformowania . 

5. Wszelkie zmiany w Regulaminie , załącznikach do regulaminu i preliminarzu wprowadza się  

    aneksem w trybie uzgadniania regulaminu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące  

    przepisy prawa. 

7. W sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Centrum w uzgodnieniu  

    ze związkami zawodowymi. 

 

8. Regulamin wchodzi w życie po uzgodnieniu z Zakładowymi Organizacjami Związków    

    Zawodowych z dniem podpisania przez dyrektora szkoły. 
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Załącznik nr 1 

PRELIMINARZ ZFŚS NA ROK …….. 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2                                        

W WADOWICACH 

 

1. kwota bazowa w roku ……………….  - ………………………… zł 
2. 37,5% odpisu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w 

drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowią kwotę wyższą - 

…………………………. zł 

 

3. 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - ………………….. zł 

 

 

Lp. wpływy Kwota 

 

1. Odpis na nauczycieli wg stawki 110%kwoty bazowej  (etat * kwota)  

2. Odpis na pracowników niebędących nauczycielami wg stawki 37,5% 

(…………. et. x ……………………………………. zł/et.) 

 

3. Odpis na nauczycieli emerytów, rencistów, pobierających nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne wg stawki 5%  (liczba os…../ 

………,………………………zł ogólna kwota świadczeń) 

 

4. Odpis na emerytów, rencistów niebędących nauczycielami  wg stawki 

6,25% (……………..os. x ……………………zł/os.) 

 

5. Ogółem naliczenie (1- 4)  

6. Pozostałość niewykorzystanych  środków na dzień 31.12. …… r. (po 

uwzględnieniu korekty naliczenia odpisu za ………….. r. ) na cele 

socjalne 

 

7. Pozostałość niewykorzystanych  środków na dzień 31.12. …… r. (po 

uwzględnieniu korekty naliczenia odpisu za ………….. r. ) na cele 

mieszkaniowe 

 

8. Razem (5 – 7)   

9. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli  

10. Pozostało  

11. ….. % naliczenia na cele socjalne  

1. ….. % naliczenia na cele mieszkaniowe  

2. Wpływy z rat  

3. Wpływy z oprocentowanych pożyczek  

4. Odsetki bankowe od zgromadzonych środków  

5. Razem na cele mieszkaniowe (1 - 5)  

 

 

PLANOWANE WYDATKI 
1. Wczasy „pod gruszą”, wczasy turystyczne, agroturystyka, sanatoria, inne ……………………… 

2. Kolonie, obozy, zielone szkoły, inne                                                            ……………………… 

3. Zapomogi losowe, zdrowotne                                                                       ……………………… 

4. Działalność sportowo – rekreacyjna (imprezy integracyjne),                       ……………………… 

5. Działalność kulturalno – oświatowa                                                             ……………………... 

6. Paczki mikołajkowe dla dzieci                                                                      ……………………… 

7. Wycieczki turystyczne                                                                                  ……………………… 

8. Przejazdy realizowane środkami transportu zbiorowego                              ……………………... 

9. Pomoc finansowa na wydatki wiosenno – letnie oraz jesienno – zimowe         ………………….. 

                                                                                                      ____________________________ 

                                                                           

                                                                                                               Razem……………………zł 
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W razie potrzeby (w trakcie roku) mogą nastąpić przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach 

planu po uprzednim uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.  

 

Plan dochodów i wydatków Funduszu został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi 

w dniu ........................  

 

Za zakładowe organizacje związkowe:                                                                      Dyrektor: 
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Załącznik nr 2 

TA BELA  ODPŁATNOŚCI 

 

Dochód brutto 

na członka rodziny 

uprawnionego * 

 

 

Grupa 

zaszeregowania 

WYSOKOŚĆ  DOPŁAT 

Do wypoczynku 

zorganizowanego we 

własnym zakresie  dla 

uprawnionych 

wymienionych  

w § 4 pkt. 1, 2 , 3, 4   

oraz paczek mikołajkowych 

Do działalności kulturalno-

oświatowej, sportowej  

i turystycznej 

Do wypoczynku 

zorganizowanego we 

własnym zakresie  dla 

uprawnionych 

wymienionych  

w § 4 pkt. 5,6 

Do 100 %*   
 

 

 

I grupa 

95 % 
kwoty ustalonej   w danym 

roku kalendarzowym 

do 95 % kosztów imprezy 

kulturalno-oświatowej, 

sportowej i turystycznej 

przypadającej na jednego 

uczestnika 

do 60 %  wysokości 

poniesionych kosztów 

wypoczynku** 

 

Do 200 % *   
 

 

 

II grupa 

85 % 
kwoty ustalonej   w danym 

roku kalendarzowym 

do 85 % kosztów imprezy 

kulturalno-oświatowej, 

sportowej i turystycznej 

przypadającej na jednego 

uczestnika 

do 50 %  wysokości 

poniesionych kosztów 

wypoczynku** 

Powyżej 200 % *  
 

 

 

III grupa 

75 % 
kwoty ustalonej   w danym 

roku kalendarzowym 

do 75 % kosztów imprezy 

kulturalno-oświatowej, 

sportowej i turystycznej 

przypadającej na jednego 

uczestnika 

do 40 %  wysokości 

poniesionych kosztów 

wypoczynku** 

 

 

Uwaga! 

* Oznacza minimalne wynagrodzenie za pracę ogłoszone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej obowiązujące od 01 stycznia danego roku. 

** Dofinansowanie obliczane jest od faktycznie poniesionego wydatku, ale kwota ta nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej obowiązującego od 01 stycznia danego roku. 
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Załącznik nr 3 

 
…………........................…….. 
 (nazwisko i imię) 

 

Oświadczenie o dochodach 
 

 

Oświadczam, że łączny przychód mój i członków mojej rodziny*  (przychody opodatkowane               

oraz przychody nieopodatkowane)                    

 za rok  ………….. wyniósł : …………………………………………………………………zł 

(słownie……………………......................................................................................….…….... 

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

 

Przychód powyższy obejmuje otrzymane w danym roku dochody opodatkowane  

i nieopodatkowane:  wynagrodzenie za pracę , renty, emerytury, zasiłki z ZUS, dochód  

z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego, alimenty, świadczenie 500+, 

świadczenie 300+. 

 

 

Informuję, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają : 

 

1. ………………………………………………… (oświadczający) 

2. ………………………………………………… (współmałżonek) 

3. dzieci : 

 

Imię dziecka Rok 

urodzenia 

Miejsce nauki, rok studiów/ klasa w szkole 
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4. pozostali członkowie rodziny : ……………………………..…………… 

 

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

*Członkami rodziny są: 

   1. współmałżonkowie – w tym i konkubenci – jeżeli zamieszkują razem z osobą uprawnioną i prowadzą wspólnie   

        z nią gospodarstwo domowe , 

  2.  pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione w ramach rodziny zastępczej,  w wieku   do 18 lat,  

       a jeżeli kształcą się w szkole, to do czasu jej ukończenia (nie dłużej niż do 25 roku życia),  

  3.  osoby wymienione wyżej niezdolne do żadnej pracy na skutek niepełnosprawności – bez względu  

        na wiek. 

 

 

 
 

 

Rezygnacja z deklaracji dochodów 

Oświadczający może nie podać wysokości dochodów. W takim przypadku będzie przyznana najniższa 

kwota świadczenia socjalnego. 
 

Rezygnuję z podania wysokości dochodów  
 
 

 

Wadowice, dnia  ………………….                           ................................ 
            czytelny podpis 
                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wypełnia zakład pracy: 
 

Średni miesięczny dochód na 1 członka rodziny ....................................................................zł  

 

(słownie:......................................................................................................................................) 
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Załącznik nr 4 

 

Wnioskodawca                ........................................................... 

................................................                                                        (miejscowość, data) 

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

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

Wniosek 

o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

Proszę o przyznanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dofinansowania  

do: 

 

 

 (wymienić rodzaj świadczenia) 

dla (wymienić uprawnionych członków rodziny, którzy będą brali udział w imprezie, będą                  

korzystali  ze świadczenia): 

Imię i nazwisko  Stopień 

pokrewieństwa 

Data urodzenia 

 wnioskodawca  

   

   

   

   

   

 

Uzasadnienie: 

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

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

 

 

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

                                                                                                                   (podpis) 
 

 

 
Za uprawnionych członków rodziny uważa się : 

  1.  współmałżonków – w tym i konkubentów – jeżeli zamieszkują razem z osobą uprawnioną i prowadzą wspólnie   z nią gospodarstwo domowe , 

  2.  pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione w ramach rodziny zastępczej,  w wieku   do 18 lat,  a jeżeli kształcą się w szkole, to do czasu 
jej ukończenia (nie dłużej niż do 25 roku życia),  

  3.  osoby wymienione wyżej niezdolne do żadnej pracy na skutek niepełnosprawności – bez względu na wiek. 
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Załącznik nr 5 

 

…………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………. 

         (ulica, nr mieszkania) 

 

………………………………………………….. 

                          (miejscowość) 

 

………………………………………………….. 

                   (nr dowodu osobistego) 

 

 

Dyrektor  

Centrum Kształcenia Zawodowego  i 

Ustawicznego nr 2  w Wadowicach 

 

 
Wniosek o udzielenie z zakładowego funduszu mieszkaniowego: 

 Proszę o udzielenie pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego w wysokości 

………………………….zł (słownie złotych …………………………………………………), które 

zobowiązuję się spłacić w ……………..... miesięcznych ratach.  Pożyczkę zużytkuję na: 

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

 Oświadczam, że znane mi są postanowienia regulaminu zakładowego funduszu 

mieszkaniowego. 

 Upoważniam organ dokonujący wypłaty uposażenia do potrącenia należnych rat pożyczki                     

z przysługującego mi miesięcznego wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku chorobowego, poczynając od 

dnia …………………………….. 

 

Na poręczycieli proponuję: 

 

1. …………………………………………..dow. osob. nr ………………………………. wydany 

przez……………………………………………………………………………………..………  

      adres zamieszkania ……………………………………………………………………………... 

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

2. …………………………………………..dow. osob. nr ………………………………. wydany 

przez……………………………………………………………………………………….………                                

adres zamieszkania …………………………………………………...…………………………... 

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

 

Wadowice, dnia …………………………… 

 

 

       …………………………………………… 

             (własnoręczny podpis) 
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UMOWA 

w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego 

zawarta w dniu ………………………..pomiędzy: 
 

 

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, reprezentowanym  

      przez Dyrektora …………………………………………zwanym dalej „zakładem pracy”, a 

2. Panem(ią) ……………………………………… dane jak we wniosku, zwanym dalej „pożyczkobiorcą”. 

 

Treść umowy: 

§1 

Decyzją Dyrektora CKZiU nr 2 w Wadowicach z dnia ………………. przyznaje się pożyczkę  

w wysokości ………………zł (słownie……………………………………………………………………………)   

§2 

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres ……………….lat w ……. ratach po: pierwsza 

………………..zł, następne po ……………………..zł miesięcznie poczynając od dnia ……………… Raty 

płatne do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

2. Pożyczkobiorca ma prawo spłacić pożyczkę w okresie krótszym niż określony w  §2 umowy termin spłaty. 

§3 

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania rat pożyczki ze swojego miesięcznego wynagrodzenia za 

pracę oraz zasiłku chorobowego. W przypadku braku możliwości potrącenia należnych rat pożyczki   

z miesięcznego wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorca zobowiązuje się do dokonywania wpłat co miesiąc na 

konto nr 93 8111 1019 2002 2005 5828 0003 

§4 

Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna jeżeli zostanie rozwiązana umowa o pracę 

pomiędzy zakładem pracy, a pożyczkobiorcą, niezależnie od przyczyny. 

§5 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy zawarte  

w regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu mieszkaniowego w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 

04.03.1994 r. wraz z późniejszymi zmianami  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 800 z późn. zm.)  oraz 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§6 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§7 

 Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują 

pożyczkobiorca, zakład pracy (księgowość). 

Poręczycielami niniejszej umowy są osoby wymienione we wniosku o udzielenie pożyczki z zakładowego 

funduszu mieszkaniowego. 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej wymienioną osobę 

ze środków zakładowego funduszu mieszkaniowego wyrażamy zgodę – jako solidarnie  

współodpowiedzialni – na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 

 

Podpis poręczycieli 

1. …………………………………  Stwierdzam własnoręcznym podpisem 

2. ………………………………… 

 

…………………………         …………………………… 
         (pieczęć zakładu)                (podpisy) 

 

 

 

…………………………………………..  ………………………………………… 

           Podpis pożyczkobiorcy                   Dyrektor 


