
 

REGULAMIN 
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku 
 
 

I. PRZEPISY WSTĘPNE. 
 

 
§ 1  

 
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / ZFŚS zwany też Funduszem/ zwany dalej 

regulaminem, obowiązuje w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. 
2. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi na 

podstawie: 

 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), 

 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie 
sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168), 

 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
nr 97, poz.674), 

 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 
854 ze zm.) 

 
§ 2  

 
1. Regulamin określa: 

a) osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy z ZFŚS, 
b) cele, na które przeznacza się środki ZFŚS, 
c) zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z ZFŚS. 

2. ZFŚS tworzy się: 
a) dla nauczycieli i nauczycieli będących emerytami i rencistami – z odpisu ustalonego na 

podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 
b) dla pracowników nie będących nauczycielami i emerytów oraz rencistów – byłych 

pracowników – z odpisu ustalonego na podstawie ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych. 

 
§ 3  

 
1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest na podstawie przepisów 

wymienionych w §1 pkt 2,  
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a) dla nauczycieli jako coroczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 
podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 

b) dla pozostałych pracowników jako coroczny odpis naliczany w stosunku do przeciętnej 
liczby zatrudnionych i wynosi na jednego zatrudnionego 37,5 % przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, 

c) na nauczyciela, który jest emerytem i jest jednocześnie zatrudniony w szkole odpis na 
fundusz powinien być dokonany na ogólnych warunkach obowiązujących nauczycieli 
czynnych zawodowo i również na zasadach dotyczących nauczycieli emerytów, 

d) na każdą uprawnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności – jako zwiększenie Funduszu o 6,25% przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim 
półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło 
kwotę wyższą, 

e) na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej - jako zwiększenie 
Funduszu o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 
w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne 
wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, 

2.   Środki Funduszu mogą być zwiększone poprzez: 
1) wpływy z funduszu opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych 

korzystających z działalności socjalnej, 
2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 
3) odsetki od środków funduszu, 
4) inne środki określone w odrębnych przepisach. 
 

§ 4  
 

Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej 
lub rzeczowej. W przypadku świadczeń rzeczowych osoby uprawnione nie mogą żądać zapłaty 
ich równowartości. 
 

§ 5  
 
1. Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków 

na działalność socjalną, uzgodnionego ze związkami zawodowymi. 
2. Świadczenia z ZFŚS przyznawane są przez dyrektora placówki po uzgodnieniu  

z zakładowymi organizacjami związkowymi.  
3. Decyzje dotyczące podziału środków Funduszu na poszczególne cele oraz dotyczące 

przyznawania świadczeń podlegają uzgodnieniu ze wszystkimi organizacjami związków 
zawodowych działających przy Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w 
Ełku. 

4. Przez uzgodnienie, o którym mowa w pkt. 3 rozumie się potwierdzenie podpisem 
dokumentu będącego podstawą ich realizacji przez upoważnionych przedstawicieli 
zakładowych organizacji związkowych. 
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5. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego, tzn. od decyzji Dyrektora 
pracownikowi nie przysługuje prawo odwołania się do Sądu lub organu nadzorującego 
placówkę, z wyjątkiem „świadczenia urlopowego” dla nauczycieli na podstawie art. 53 Karty 
Nauczyciela.  

6. W celach rozpoznawania, opiniowania wniosków, doradztwa w sprawach podziału i 
rozdysponowania środków dyrektor współpracuje z zakładowymi organizacjami 
związkowymi za pośrednictwem wskazanych przedstawicieli.  

7. Uzgadnianie świadczeń socjalnych z zakładowymi organizacjami związkowymi polega w 
szczególności na: 
a) uzgodnieniu regulaminu ZFŚS 
b) rozstrzyganiu kwestii nie ujętych w regulaminie 
c) uzgadnianiu planów wydatków i wprowadzaniu zmian 
d) analizowanie złożonych wniosków o świadczenia socjalne, 
e) przedkładanie Dyrektorowi wniosków do realizacji zgodnych z regulaminem ZFŚS, 
f) właściwy system informacji o działalności socjalnej na terenie Szkoły. 

8. Dyrektor wskazuje pracownika szkoły odpowiedzialnego za obsługę Funduszu. Funkcję tę 
pełni kierownik gospodarczy, a w przypadku jego długotrwałej nieobecności – sekretarz 
szkoły. 

9. Pracownik prowadzący dokumentację Funduszu zajmuje się obsługą administracyjną, a w 
szczególności do jego zadań należy: 
a) prowadzenie dokumentacji uzgodnień dotyczących przyznawanych świadczeń 

(protokoły) 
b) rejestrowanie wniosków 
c) rejestrowanie pożyczek na cele mieszkaniowe 
d) rejestrowanie udzielanych świadczeń 

 
 
 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 
 

§ 6  

 
1. Z działalności socjalnej finansowanej ze środków Funduszu mają prawo korzystać: 

1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w Szkole Podstawowej nr 4 im. 
prof. Władysława Szafera w Ełku niezależnie od rodzaju umowy o pracę, stażu oraz 
od wymiaru czasu pracy, 

2) emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę o pracę w Szkole Podstawowej nr 4 im. 
prof. Władysława Szafera w Ełku w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, 
otrzymują świadczenia kompensacyjne lub zasiłki przedemerytalne. W przypadku 
rencistów, prawo do świadczeń z ZFŚS przysługuje im w okresie na jaki została 
przyznana. 

3) nauczyciele emeryci, którzy zostali uznani za uprawnionych do korzystania z ZFŚS w 
Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku decyzją Kuratora 
Oświaty w Suwałkach 



 4 

4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1 – 3, 
2. Członkami rodzin uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu, o których mowa w 

ust. 1 pkt 5 są: 
1) współmałżonkowie, 
2) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu 
osoby uprawnionej – do lat 18, a jeżeli się kształcą – do ukończenia 25 roku życia, 
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III. ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 

 
§ 7  

 
1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie następujących rodzajów 

działalności socjalnej: 
1) świadczenie urlopowe dla nauczycieli – art. 53 Karty Nauczyciela lub wczasy 

organizowane przez uprawnionych we własnym zakresie – „wczasy pod gruszą”, 
2) różne formy wypoczynku, takie jak: 

a) wczasy profilaktyczno-lecznicze oraz pobyt w sanatorium na leczeniu lub 
rekonwalescencji  

b) wypoczynek w dni wolne od pracy, organizowany w formie turystyki grupowej 
/wycieczki, rajdy, itp./. 

3) działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna w postaci zakupu biletów lub 
dofinansowania udziału w wydarzeniu/imprezie 

4) krajowego zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii, 
zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych 

5) pomoc rzeczową i finansową /zapomogi pieniężne bezzwrotne dla osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej lub dotkniętym szczególnymi przypadkami 
losowymi (kradzież, klęska żywiołowa, wypadek, śmierć współmałżonka, dziecka, itp.), 
bony lub talony towarowe, paczki świąteczne dla dzieci, pomoc finansowa na 
zmniejszenie miesięcznych wydatków mieszkaniowych, 

6) zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe.  
 

§ 8  
 
1. Wysokość dofinansowania z funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i 

materialnej osoby uprawnionej, a w przypadku  udzielenia pomocy na cele mieszkaniowe 
również od sytuacji mieszkaniowej tej osoby. 

2. Zasadniczym kryterium ustalania wysokości świadczeń z Funduszu jest przeciętny miesięczny 
dochód na jedną osobę w rodzinie uprawnionego, obliczany na podstawie danych zawartych 
w rocznym oświadczeniu podatkowym. Dochód ten ustala się dzieląc łączną kwotę 
dochodów brutto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym przez liczbę tych osób. 

3. Dyrektor w porozumieniu z reprezentacjami działających w szkole organizacji związkowych 
ustala raz w roku zasady uprawniające do ubiegania się o dofinansowanie wybranych 
świadczeń ze środków Funduszu poprzez określenie progów dochodu na członka rodziny. 
Zostaje to odnotowane w protokole i obowiązuje w danym roku kalendarzowym. 

4. Każda osoba uprawniona do korzystania z ZFŚS zobowiązana jest złożyć oświadczenie o 
osiąganym średnim dochodzie za miniony rok, w przeliczeniu na członka rodziny 
pozostającego we wspólnym gospodarstwie.  
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5. Każda uprawniona do korzystania z ZFŚS osoba może ubiegać się o zwiększenie poziomu 
świadczeń przyznawanych z Funduszu. Zobowiązana jest wtedy do udokumentowania swojej 
sytuacji materialnej przez dostarczenie rocznego rozliczenia podatku za ostatni rok (PIT lub 
zaświadczenie z urzędu skarbowego). Dokument powinien odzwierciedlać przychody 
uwzględniające wszystkich zamieszkałych we wspólnym gospodarstwie członków rodziny 
uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu.  

6. Do członków rodziny zamieszkałych we wspólnym gospodarstwie, przy ustalaniu średniego 
dochodu na osobę, nie wlicza się osób zdolnych do pracy, nie pracujących, nie uczących się i 
nie zarejestrowanych w urzędzie pracy. 

7. Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń Funduszu mają osoby o najniższych dochodach. 
8. Dyrektor ma prawo żądać od pracownika wnioskującego o większe świadczenie z ZFŚS 

udokumentowania prawdziwości danych. 
 

§ 9  
 
1. Osoba ubiegająca się o świadczenie i usługi z Funduszu zobowiązana osobiście wystąpić z 

wnioskiem w tej sprawie. Wniosek może mieć formę wpisu na listę pod propozycją 
uzgodnioną z Dyrektorem i związkami zawodowymi. (np. propozycja wycieczki turystycznej, 
bilety wstępu itp.)  

2. Złożone wnioski rozpatruje się sukcesywnie w ciągu roku kalendarzowego nie rzadziej niż raz 
na kwartał, a w sytuacjach losowych – niezwłocznie. 

 
 

§ 10  
 
1. Wysokość dofinansowania działalności socjalnej określa plan dochodów  i wydatków 

działalności socjalnej na każdy rok 
2. Preliminarz dochodów i wydatków jest uzgadniany w terminie do 31 stycznia każdego roku. 
 

§ 11  
 
1. Dzieci w wieku  od drugiego roku do ukończenia piętnastego roku życia mają prawo do 

otrzymania paczki mikołajkowej. 
 

§ 12  
 
1. Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej obejmuje 

dofinansowanie: 
1) do zakupionych przez pracodawcę biletów wstępu do kin, teatrów, na koncerty itp.  
2) do wycieczek turystyczno-krajoznawczych, do cen karnetów wstępu na basen, itp., 
3) do cen biletów na ogólnodostępne imprezy sportowe, 
4) do spotkań kulturalno – oświatowych i rekreacyjno –  sportowych oraz dojazdu na te 

imprezy, jeśli odbywają się one poza Ełkiem 
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2. Wysokość dofinansowania działalności, o której mowa w ust. 1 podlega każdorazowo 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi odpowiednio do przyjętego preliminarza wydatków i 
dokumentowana jest w protokole. 

 
§ 13  

 
1. Pomoc finansowa lub rzeczowa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub 

materialnej oraz dla osób dotkniętych szczególnymi przypadkami losowymi jest udzielana w 
formach: 
1) bezzwrotnej zapomogi, 
2) bonów towarowych niepodlegających wymianie na pieniądze, uprawniających do zakupu 

towarów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, 
3) bezzwrotnej zapomogi losowej. 

 
2. Okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy, o której mowa w § 13 pkt 1, są  

w szczególności: 
1) przewlekła choroba osoby uprawnionej, 
2) wypadki losowe (np. strata niezbędnych środków materialnych i rzeczowych w wyniku 

klęski żywiołowej, wypadku, kradzieży itp.), 
3) trudna sytuacja materialna lub życiowa (niski dochód na 1 członka rodziny), 

 
§ 14  

 
1. Wysokość pomocy finansowej lub rzeczowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej lub materialnej ustalana jest raz w roku poprzez określenie progów dochodu na 
członka rodziny i przypisanie im kwoty świadczenia w wysokości proporcjonalnej do 
wykazanych potrzeb.  

2. Pomoc finansowa, w formie bezzwrotnej zapomogi może być udzielona osobom 
uprawnionym nie częściej niż raz w roku. 

3. Zapis ust. 2 nie dotyczy zapomogi losowej, która może być udzielana wielokrotnie, jeśli zajdą 
okoliczności to uzasadniające. 

 
§ 15  

 
1. Z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wypłacane jest nauczycielom 

świadczenie urlopowe. 
2. Wysokość świadczenia urlopowego określa się na podstawie art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela. 
3. Wysokość świadczenia urlopowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru pracy i okresu 

zatrudnienia  nauczyciela w danym roku szkolnym. 
 

§ 16  

 
1. Dofinansowanie wypoczynku osób upoważnionych do świadczeń Funduszu niebędących 

nauczycielami  w postaci wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (np. tzw. 
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wczasy pod gruszą”) przyznawane jest raz w roku w wysokości porównywalnej z wysokością 
świadczenia urlopowego przyznawanego nauczycielom. 

2. Dofinansowanie innych form wypoczynku, w tym:  
a. wczasów profilaktyczno-leczniczych oraz pobytów w sanatorium na leczeniu lub 

rekonwalescencji  
b) wypoczynku w dni wolne od pracy organizowanego w formie turystyki grupowej 

/wycieczki, rajdy, spływy, kuligi itp./  
c) krajowego zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wczasów, 

kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych 
odbywa się corocznie w drodze uzgodnień ze związkami zawodowymi odpowiednio do 
przyjętego preliminarza wydatków i dokumentowana jest w protokole. 

 
 

IV.ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE 
 

§ 17  
 
1. Środki Funduszu w zakresie pomocy mieszkaniowej przeznacza się na: 

a. budowę budynku mieszkalnego, 
b. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, 
c. zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, 
d. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, 
e. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele 

mieszkalne, 
f. wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, 
g. remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. 

2. Do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy na cele mieszkaniowe uprawniony jest 
każdy uprawniony, który w danym momencie z takiej pomocy nie korzysta.  

3. Wnioski o udzielenie pomocy realizuje się w kolejności zgłoszeń. 
4. Maksymalna wysokość udzielanej pomocy na cele mieszkaniowe uzgadniania jest do 31 

stycznia każdego roku.  
5. Rozpoczęcie spłacania następuje w uzgodnieniu między zainteresowanymi stronami 

(wnioskodawca – Dyrektor). 
6. W przypadku śmierci osoby korzystającej z tej formy pomocy dalsze spłaty przestają być 

wymagalne.  
7. Udzielając pomocy na cele mieszkaniowe pracodawca zawiera z pożyczkobiorcą stosowną 

umowę w formie pisemnej. W umowie tej określa się w szczególności wysokość pożyczki, jej 
oprocentowanie i warunki spłaty. Warunkiem niezbędnym jest uzyskanie poręczenia 
aktualnie zatrudnionych w szkole pracowników. 

8. Spłata pomocy następuje w okresie nie przekraczającym 5 lat. 
 

§ 18  
 



 9 

W przypadku ubiegania się o pomoc na cele mieszkaniowe warunkiem przyznania pożyczki 
przeznaczonej na przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkaniowe oraz remont i 
modernizację lokalu mieszkalnego lub domu  jest użytkowanie mieszkania lub domu bez 
względu na tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub domu. 
 

§ 19  
 
1. Jeżeli sytuacja materialna, rodzinna lub mieszkaniowa pożyczkobiorcy uległa znacznemu 

pogorszeniu, to okres spłaty pożyczki może zostać przedłużony do 6 lat. 
2. Przypadki, o których mowa w pkt. 1, wymagają indywidualnego rozpatrzenia a ostateczna 

decyzja należy do pracodawcy. 
 

§ 20  
 
W razie rozwiązania stosunku pracy, pożyczkobiorca zobowiązany jest do uregulowania w 
całości niespłaconej kwoty pobranej pożyczki, chyba, że przedłoży dokumenty z nowego zakładu 
pracy poświadczające przejęcie jego zadłużenia. Istnieje możliwość umorzenia zaciągniętych z 
Funduszu pożyczek w przypadku zwolnienia pracownika z przyczyn leżących po stronie zakładu 
pracy i śmierci pracownika. 
 
 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

§ 21  
 
1. W celu realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Dyrektor 

przetwarza dane osobowe uprawnionych w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji 
świadczenia. 

2. Okresy przetwarzania danych osobowych uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu 
w zakresie: 

a) sytuacji materialnej – 1 rok 
b) pomocy w formie zapomóg dokumentującej poniesione wydatki przez okres 

niezbędny do przyznania świadczenia lub do dochodzenia praw lub roszczeń.  
c) pomocy w formie zapomogi losowej w związku z chorobą przewlekłą lub 

wypadkiem losowym (pożar, kradzież, klęska żywiołowa) przez okres wymagany 
do kontroli przez instytucje zewnętrzne (np. ZUS, US) 

3. W protokołach przyznanych świadczeń każdorazowo dokonuje się zapisu, na jakiej podstawie 
przyznano świadczenie 

4. Dyrektor dokonuje przeglądu danych osobowych o których mowa § 21, corocznie w kwietniu 
w celu ustalenia niezbędności do ich dalszego przechowywania. 

5. Dokumenty, które nie wymagają dalszego przechowywania zostają zniszczone przez 
pracownika, o którym mowa w § 5 p. 8.  
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§ 22  
 

1. Ubiegając się o świadczenie osoba uprawniona wyraża zgodę na udostępnianie swoich 
danych osobowych w zakresie adekwatnym do świadczenia: 

a) sytuację materialną dokumentuje ostatnie rozliczenie podatkowe lub 
zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego 

b) chorobę przewlekłą dokumentuje zaświadczenie lekarskie 
c) wydarzenie losowe dokumenty poświadczające wydane przez właściwe organy 

(staż pożarna, policja, jednostka samorządu terytorialnego itp.) 
d) koszty poniesione w związku z nieoczekiwanymi wydatkami dokumentują 

właściwe dokumenty finansowe 
e) wydatki poniesione na wypoczynek, o którym mowa w § 16 p. 2 dokumentują 

dowody finansowe 
2. Ubiegający się o świadczenie z Funduszu mają prawo przedłożyć inne, niewymagane 

regulaminem dokumenty, w tym dokumenty zawierające dane wrażliwe. Czas ich 
przetwarzania regulują zapisy § 21 

 
§ 23  

Pracownicy upoważnieni przez Dyrektora do przetwarzania danych osobowych osób 
ubiegających się o świadczenia z Funduszu składają oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy 
danych osobowych oraz sposobie ich zabezpieczania 
 
 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 24  

 
1. Środkami Funduszu administruje pracodawca.  
 

§ 25  
 
Wpływy środków finansowych na ZFŚS dokonywane są 2 razy w ciągu roku w wysokości 75 % w 
okresie do końca maja i pozostała część środków do końca września każdego roku. 
 

§ 26  
 

1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 
2. Środki niewykorzystane w danym roku szkolnym przechodzą na rok następny. 
 

 
 

§ 27  
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Regulamin ZFŚS udostępnia się do wglądu na żądanie każdej osoby uprawnionej do korzystania z 
Funduszu, a nadto zostanie umieszczony w czytelni szkolnej. 
 

§ 28  
 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane są na piśmie w uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi. 
 
 

§ 29  
 
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu stosuje się powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 
 
 

§ 30  
 
Regulamin wchodzi w życie po przyjęciu przez Strony. 
 
Uzgodniono dn.  
……………………………                          ……………………………. 
     zakładowe organizacje związkowe                                                                            Pracodawca 
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.........................................       Ełk, ………………………… 
Pieczęć szkoły  
 
 
 
 
 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 
 
Upoważniam  Panią ...........................................  w  związku  z wykonywaniem zadań  
w zakresie  spraw związanych z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
do przetwarzania danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków służbowych:  

-   dotyczących zdrowia, przetwarzanych przez Administratora w związku z przyznawaniem 
świadczeń ZFŚS – na podstawie art. 8 ust. 1b ustawy z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1316 ze zm.),  

-   dotyczących zdrowia, przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika  – na podstawie art. 22 1b§ 3 w zw. z § 1  ustawy z 
26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.),  

-   dotyczących osób wymienionych w art. 2b ust. 1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 511  ze  
zm),  w  tym  o  stanie  zdrowia,  przetwarzanych  w  związku  z  realizacją  przez Administratora 
zadań ustawowych  – na podstawie art. 2b ust. 6 ww. ustawy  

Niniejsze upoważnienie zostaje udzielone na okres od .................... do odwołania. 

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych, zgodnie  
z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, prawa polskiego i z ustalonymi przez 
Pracodawcę  zasadami  ochrony  danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. 
Władysława Szafera w Ełku, a także do zachowania ich w tajemnicy zarówno w czasie 
zatrudnienia, jak i po jego rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

 

 

 
 
............................  
Podpis dyrektora  
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.............................................     Ełk,  ………................................  
Imię i nazwisko pracownika  
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania 

 
 
W  związku  z  udzielonym  w  dniu  …....................  upoważnieniem  do  przetwarzania  danych 
osobowych,  zobowiązuję  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji  o  danych 
osobowych  uzyskanych  w  trakcie  dokonywania  operacji  związanych  z  przetwarzaniem 
danych osobowych oraz informacji o ich zabezpieczeniu.  

Powyższej tajemnicy zobowiązuję się dochować również po zakończeniu zatrudnienia.  

 

 

Podpis pracownika ..................................  
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WNIOSEK 
 

o przyznanie zwrotnej nieoprocentowanej pomocy finansowej 
na cele mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych 

 
 
 
 
..........................................................     
      ( nazwisko i imię) 
......................................................... 
     (stanowisko) 
 
 
 
 

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 4  
Im. prof. Władysława Szafera w 
Ełku 

 
 
 
1. Proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwrotnej 

nieoprocentowanej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe w wysokości 

.........................słownie:....................................................................................................................

.,z przeznaczeniem na:........................................................................................................  

 
2. Oświadczam , że posiadam samodzielny lokal mieszkalny: lokatorski- własnościowy- 
kwaterunkowy- zakładowy- własny dom jednorodzinny. 
 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie objętym treścią 
wniosku i czasem jego realizacji. 
 
 
 
................................................... 
  ( data) 
 
 
         ..................................................... 
          (podpis Wnioskodawcy) 
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........................................................... 
    (pieczęć zakładu pracy)       Ełk .................................. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Decyzja o przyznaniu 

zwrotnej nieoprocentowanej pomocy finansowej 
ze środków ZFŚS 

 
 
 
 
 
 
 
 na podstawie złożonego wniosku i opinii Komisji ZFŚS przy Szkole Podstawowej nr 4 im. 

prof. Władysława Szafera w Ełku z dnia .......................................zaprotokołowanej pod 

numerem................................ przyznaję Pani/Panu ........................................................................ 

ze środków ZFŚS zwrotną nieoprocentowaną pomoc finansową na cele mieszkaniowe  

w wysokości ..............................................,słownie:..................................................................... na 

warunkach określonych w umowie zawartej według zasad określonych w Regulaminu 

korzystania z ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. 

 Zwrotna nieoprocentowana pomoc finansowa na cele mieszkaniowe podlega spłacie 

przez okres............................miesięcy, w ratach zgodnie z zawartą umową poczynając od dnia 

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

 
 
 
 

       …………………………………………. 
podpis Dyrektora 
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Umowa 

w sprawie zwrotnej nieoprocentowanej  
 pomocy finansowej na cele mieszkaniowe 

 
między Szkołą Podstawową nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Ełku zwaną dalej zakładem pracy a 

Panią/ Panem   ……….................................................................... pracownikiem /emerytem, 

rencistą/  Szkoły ………………………………………………………………………….……………………….……………………… 

       adres zamieszkania, telefon 

zawarto umowę następującej treści: 
 
1. Decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku z dnia 

................................ w trybie i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 marca 1994r. o ZF 

ŚS oraz na podstawie regulaminu wewnętrznego została przyznana Pani/ Panu ze środków 

ZFŚS nieoprocentowana zwrotna pomoc finansowa na cele mieszkaniowe w wysokości  

......................... słownie: …………………………………………..………………………...................................... 

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

2. Przyznana  pomoc przekazana będzie na rachunek pożyczkobiorcy 
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………….…………………………………………………… 

3. Pożyczka podlega zwrotowi w całości. Okres jej spłaty wynosi........................miesięcy. 
Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia.............................................................  w równych 
ratach pieniężnych po.....................................................zł. każda 

4. Każdorazowa wpłata będzie potrącana z otrzymywanego w zakładzie wynagrodzenia  
w czasie trwania stosunku pracy lub wpłacana na rachunek szkoły w przypadku braku 
aktualnie trwającego stosunku pracy: Bank Polski PKO   44 10204724 0000 3202  0038  9130. 
Jeśli stosunek pracy zostanie przerwany z przyczyn określonych w punkcie 5 niniejszej 
umowy wpłaty należy dokonywać na konto zakładu: Bank Polski PKO   44 10204724 0000 
3202  0038  9130  

5. Niespłacona kwota uzyskanej pomocy staje się natychmiast wymagalną w wypadku: 
      a. rozwiązania stosunku pracy w drodze samowolnego porzucenia pracy. 

b. rozwiązania stosunku pracy przez zakład z winy pracownika. 
5. Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z powodu likwidacji 
zakładu/stanowiska pracy lub z powodu przejścia pracownika na emeryturę lub rentę nie 
przewiduje  zmiany warunków spłaty udzielonej pomocy zawartych w umowie. 
6. Zmiana warunków określonych w niniejszej  wymaga zgody pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
7. W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 
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8. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje pożyczkobiorca, jeden księgowość Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku, jeden pozostaje 
w dokumentacji ZFŚS. 
Na poręczycieli proponuję następujących  pracowników Szkoły: 
 
 
...................................      .................................................. 
Nazwisko i imię         Nazwisko i imię 

 
...................................      .................................................. 
seria i numer dowodu osobistego.        seria  i numer dowodu osobistego 
 
..................................      .................................................. 
 adres         adres 

 
 
 W razie nieuregulowania we właściwym terminie uzyskanej pomocy finansowej 
zobowiązujemy się do pokrycia należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. W 
przypadku niespłacania należności przez kolejne dwa miesiące upoważniam księgowość szkoły 
do potrącenia wymaganych należności z mojego wynagrodzenia, bez uzyskiwania dodatkowej 
zgody. 
 
 
.....................................................    .................................................... 
                   podpis poręczyciela                      podpis poręczyciela 

 

      
 
    ...................................................... 
     podpis  pożyczkobiorcy 

 

 

 

 

Stwierdzam własnoręczność podpisów pożyczkobiorcy i poręczycieli 
 

 

 

 

Pieczęć nagłówkowa zakładu pracy    ……………………………………………………. 
podpis Dyrektora 

 



 18 

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

......................................................................  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 
 
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: (współmałżonek; 
osoba, z którą pracownik wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe; dzieci własne lub 
przysposobione lub dzieci osoby, z którą pracownik wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe i 
które wchodzą w skład gospodarstwa domowego)  
 

L.p. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 
Data 

urodzenia1 

   ------------------ 

    

    

    

    

 
Oświadczam, że średni miesięczny dochód łączny na 1 osobę w rodzinie wynosi więcej niż/mniej 
niż 2000 zł zł2.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie objętym Świadczeniami 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość wyżej przedstawionych danych.  
 
 

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

                                                           
1 Dotyczy dzieci pozostających we wspólnym gospodarstwie 
2 W przypadku dochodu mniejszego niż wskazany należy dostarczyć właściwe dokumenty (PIT lub zaświadczenie z 

Urzędu Skarbowego) 


