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REGULAMIN 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach 

 

Regulamin opracowano na podstawie: 

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

 (Dz.U. 2019 r., poz. 1352 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 r., poz. 2215  

z późn. zm.). 

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

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu  

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r., nr 43, poz. 349). 

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 r. poz. 106 

z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U. 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781). 

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO lub GDPR). 

8. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 2019 r.,  

poz. 263 z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 poz. 1507  

z późn. zm.). 

10. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2020 poz. 111 

z późn. zm.). 
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I. Postanowienia ogólne. Zasady tworzenia Funduszu. 

§ 1 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1.1. Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach; 

1.2. Funduszu - rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach; 

1.3. Pracodawcy - należy przez to  rozumieć Zespół  Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach,  

w którego imieniu czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor szkoły; 

1.4. Związku Zawodowym - należy przez to rozumieć zakładowe i międzyzakładowe 

organizacje związkow5e; 

1.5. Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku 

pracy; 

1.6. Osobie uprawnionej – należy przez to rozumieć pracowników, emerytów, rencistów, 

nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne, osoby na świadczeniu  

przedemerytalnym, którzy przed uzyskaniem świadczenia rozwiązali stosunek pracy 

ze szkołą w związku z przejściem na emeryturę, rentę, świadczenie kompensacyjne,  

i dla których szkoła była ostatnim miejscem pracy, oraz członków ich rodzin; 

1.7. Pożyczkobiorcy - należy przez to rozumieć pracowników, emerytów, rencistów, 

nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne, osoby na świadczeniu  

przedemerytalnym, którzy przed uzyskaniem świadczenia rozwiązali stosunek pracy 

ze szkołą w związku z przejściem na emeryturę, rentę, świadczenie kompensacyjne,  

i dla których szkoła była ostatnim miejscem pracy, którzy otrzymali pomoc na cele 

mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej. 

1.8. Dochodzie brutto na osobę w rodzinie – oblicza się na podstawie dochodów 

opodatkowanych i nieopodatkowanych ze wszystkich źródeł tych członków rodziny, 

którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, po odjęciu składek  

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 3 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku. Tak obliczony dochód należy podzielić na ilość osób prowadzących wspólne 

gospodarstwo domowe. Przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego rozumie 

się nie tylko wspólne zamieszkiwanie, ale również wspólne zaspokajanie potrzeb 

życiowych. Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa 

domowego są: udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw 

związanych z prowadzeniem domu (za wyrokiem Sądu Administracyjnego w Lublinie  

z 27.11.2009 r., sygn.. akt: II SA/Lu 587/09). 

Za dochód uważa się wszystkie dochody z tytułu zatrudnienia, działalności 

gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, zasiłku  
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dla bezrobotnych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytur i rent 

wraz ze wszystkimi dodatkami, świadczeń rodzinnych, w tym 500+, zasiłków stałych, 

okresowych i celowych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz dochodów  

z gospodarstwa rolnego. Katalog  dochodów pozostaje otwarty. 

§ 2 

1. Coroczny odpis podstawowy tworzy się z: 

1.1. odpisu dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej  

w danym roku kalendarzowym, liczby 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, o której mowa w art. 

30 ust. 3 Karty Nauczyciela obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. 

1.2. odpisu podstawowego dla pracowników niepedagogicznych, naliczonego na jednego 

zatrudnionego pracownika, w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku 

poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 

1.3. odpisu dla emerytów i rencistów nauczycieli lub nauczycieli pobierających 

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w wysokości 5% pobieranych przez nich 

emerytur i rent. 

1.4. odpisu dla emerytów i rencistów w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku 

poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 

2. Środki Funduszu mogą być zwiększone o: 

2.1. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych; 

2.2. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe; 

2.3. raty z pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe 

2.4. odsetki od środków Funduszu pochodzące od oprocentowanych środków na rachunku 

bankowym. 

3. Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz. 

4. Podstawą gospodarowania Funduszem jest roczny plan finansowy stanowiący załącznik  

nr 1a do niniejszego regulaminu. 

5. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

6. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne, niż zawarte w regulaminie cele. 

7. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok 

następny. 
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§ 3 

1. Środkami Funduszu administruje pracodawca – w imieniu którego działa dyrektor szkoły. 

2. Decyzje w sprawach przyznawania świadczeń ze środków Funduszu wymagają 

uzgodnienia z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły. 

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

niniejszym regulaminem, pracodawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 

przedmiotowego świadczenia. 

4. Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami Funduszu ponosi pracodawca –  

w imieniu którego działa dyrektor szkoły. 

II. Osoby uprawnione do świadczeń 

§ 4 

1. Do korzystania z Funduszu świadczeń są uprawnieni: 

1.1. pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie 

mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony i określony; 

1.2. pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, tacierzyńskich 

i wychowawczych, pracownicy przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym, 

nauczyciele przebywający na urlopach zdrowotnych oraz nauczyciele przeniesieni  

w stan nieczynny; 

1.3. emeryci i renciści, nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne, osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym - byli 

pracownicy, dla których  szkoła była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym 

pobranie świadczenia; 

1.4. członkowie rodzin pracownika, emeryta i rencisty, pozostałych osób wymienionych  

w pkt 1.3. pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym; 

1.5. członkowie rodzin po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście, pozostałych 

osobach wymienionych w pkt 1.3., jeżeli byli na jego utrzymaniu i są uprawnieni  

do pobierania renty rodzinnej. Warunkiem otrzymania świadczeń jest dołączenie  

do wniosku kserokopii dokumentów potwierdzających to uprawnienie. 

2. Członkami rodziny są: 

2.1. współmałżonek lub osoba pozostająca w faktycznym pożyciu, prowadząca  

z uprawnionym wspólne gospodarstwo domowe; 

2.2. pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione i przyjęte na wychowanie  

w ramach rodziny zastępczej w wieku do 18 lat, a jeżeli pobierają naukę  

to do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia (pod warunkiem,  

że nie otrzymują dochodów własnych i nie prowadzą własnej działalności 

gospodarczej). Warunkiem otrzymania świadczeń jest dołączenie do wniosku 
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zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej. W przypadku nauki  

w trybie zaocznym należy dołączyć również oświadczenie o nie pozostawaniu  

w stosunku pracy. 

III. Przeznaczenie Funduszu 
 

§ 5 

1. Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej na rzecz osób 

uprawnionych do korzystania z Funduszu, w tym: 

1.1. świadczenia urlopowe dla nauczycieli; 

1.2. dopłaty do różnych form wypoczynku; 

1.3.  działalność kulturalno-oświatowa, sportowo-rekreacyjna i turystyczna; 

1.4.  pomoc materialna w formie finansowej; 

1.6. dofinansowanie opłat za pobyt dzieci osób uprawnionych w żłobku, przedszkolu lub 

innej formie wychowania przedszkolnego; 

1.7. pomoc w formie oprocentowanych pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe. 

IV. Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu. 

§ 6 

1. Przyznanie i wysokość świadczeń finansowanych z Funduszu uzależnia się od sytuacji 

życiowej, materialnej i rodzinnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również  

od sytuacji mieszkaniowej uprawnionego. Przedmiotowa sytuacja jest każdorazowo 

badana. 

2. Świadczenia finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy i uprawniony 

 nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń, jeżeli nie dopełnił formalności 

związanych z ubieganiem się o przyznanie tego świadczenia w wyznaczonym terminie. 

3. O przyznaniu świadczeń osobom uprawnionym decyduje Dyrektor Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 8 w Tychachw uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych 

działających na terenie szkoły. 

4. Od decyzji Dyrektora nie przysługuje prawo odwołania się, z wyjątkiem świadczenia 

urlopowego dla nauczycieli. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia. 

5. W szczególnych przypadkach o przyznaniu świadczenia może zadecydować Dyrektor  

w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych upoważnionymi przez 

międzyzakładowe organizacje związkowe. 

6. Wysokość świadczenia finansowego nie może być uzależniona  

od wymiaru i okresu zatrudnienia. 
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7. Wysokość pomocy finansowej zależy od ilości środków zgromadzonych  

na rachunku Funduszu oraz od kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych 

celów zapisanych w rocznym preliminarzu wydatków.  

8. W przypadku, gdy w szkole pracują małżonkowie i posiadają oni wspólne dzieci 

świadczenie na dane dziecko przysługuje każdemu z osobna. 

9. Osoby posiadające rozdzielność majątkową ze współmałżonkiem i prowadzące wspólne 

gospodarstwo domowe wliczają dochód współmałżonka do dochodu rodziny. Osoby 

posiadające orzeczoną separację nie doliczają takich dochodów, po przedstawieniu 

stosownego dokumentu. 

§ 7 

1. Osoby uprawnione starające się o pomoc bądź świadczenie socjalne składają 

każdorazowo pisemny wniosek (nie dotyczy świadczeń urlopowych dla nauczycieli),  

w którym uzasadniają konieczność ubiegania się o świadczenie oraz załączają stosowne 

dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową lub losową, a także składają 

oświadczenie o wysokości dochodów brutto na jednego członka rodziny. Oświadczenie 

uwzględnia wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym  

i obejmuje dochód z ostatnich trzech miesięcy. Oświadczenie jest dokumentem  

w rozumieniu art. 245 ustawy z 17 listopada 1964 r. –Kodeks Postępowania Cywilnego.  

2. Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawnienia dochodów.  

Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, przy spełnianiu pozostałych 

wymagań ustalonych do danego świadczenia, traktowane jest jako deklaracja 

przynależności do grupy osób o najwyższych dochodach. Decyzję o nieujawnianiu 

dochodów osoba uprawniona potwierdza przez złożenie oświadczenia o rezygnacji  

z ujawnienia dochodów. 

3. Pracodawca ma prawo w uzasadnionych przypadkach weryfikować złożone 

oświadczenia poprzez przedstawienie PIT za rok poprzedni lub zaświadczeń  

ze wszystkich miejsc pracy. 

4. Emeryci i renciści co roku, w terminie do 15 kwietnia, dostarczają oświadczenia  

o wysokości otrzymywanej emerytury/renty. Wysokość emerytury/renty oblicza się  

na podstawie PIT 40A w następujący sposób: przychód (dochód) minus kwota składki 

na ubezpieczenie zdrowotne podzielone na 12 miesięcy. 

5. Raz w roku pracownik, który pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą, składa 

oświadczenie o limicie zwolnienia z kwoty wolnej od podatku (załącznik nr 2  

do niniejszego regulaminu). Pracownik, który nawiązuje z pracodawcą stosunek pracy 

w trakcie roku kalendarzowego składa oświadczenie na bieżąco. 
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6. Jeżeli we wniosku występują osoby inne niż wnioskodawca (np. poręczyciele, pełnoletni 

członkowie rodziny, inne osoby trzecie wymienione we wniosku, a nie będące 

wnioskodawcą) do wniosku załącza się klauzulę informacyjną dla członków rodziny, 

poręczycieli i osób trzecich od każdej z tych osób, stanowiącą załącznik nr 8  

do regulaminu. 

§ 8 

1. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli przyznawane są w ramach art. 53 ust. 1a ustawy 

Karta Nauczyciela. Świadczenie winno być wypłacone do dnia 31 sierpnia bieżącego roku. 

Wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu 

zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 

2. Dofinansowanie wypoczynku polega na dofinansowaniu do form wypoczynku takich jak: 

2.1. wypoczynek letni, tj. organizowany we własnym zakresie w kraju i zagranicą 

(tzw. wczasy pod gruszą); wyjazd zorganizowany dzieci i młodzieży od lat 3 do lat 

18 (należy do wniosku dołączyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem imiennej faktury potwierdzającej pobyt osoby uprawnionej) – wysokość 

świadczeń określa tabela nr 1 i 2 stanowiąca załącznik nr 9 do regulaminu; 

2.2. wyjazd śródroczny dzieci pracowników, tzw. zielona szkoła 

(udziela się tylko raz w III klasie szkoły podstawowej). Otrzymanie dofinansowania 

nie wyklucza prawa do otrzymania świadczenia, o którym mowa  

w pkt 2.1. Należy do wniosku dostarczyć zaświadczenie o pobycie dziecka  

na zielonej szkole wydane przez szkołę, w której dziecko się uczy oraz o poniesionych 

z tego tytułu kosztach - wysokość świadczeń określa tabela nr 3 stanowiąca załącznik 

nr 9 do regulaminu; 

3. Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku (w tym wypoczynku dziecka) 

przysługuje jeden raz w roku i jest wypłacane począwszy od dnia 1 czerwca do 30 września 

danego roku w miarę posiadanych środków. Korzystanie z ww. formy dofinansowania 

wyklucza ubieganie się o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego i odwrotnie,  

co oznacza, że osoba uprawniona może skorzystać tylko z jednej formy dopłaty  

do wypoczynku. 

4. Warunkiem uzyskania ww. świadczeń jest złożenie wniosku (nie dotyczy świadczeń 

urlopowych dla nauczycieli). 

§ 9 

1. Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej  

w formie: 

1.1. dopłat do imprez integracyjnych organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych nr 8 

w Tychach; 
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1.2. dopłat do wycieczek krajoznawczo-turystycznych organizowanych przez Zespół Szkół 

Specjalnych nr 8 w Tychach w czasie wolnym od pracy; 

1.3. dopłat do biletów wstępu na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe 

(np.: bilety do kina, teatru, karnety do fitness clubu, na siłownię, na basen). 

2. Ww. imprezy mogą być dofinansowane wyłącznie w miarę posiadanych środków wcześniej 

ujętych w planie rzeczowo-finansowym – wysokość świadczeń określa tabela nr 4  

i 5 stanowiąca załącznik nr 9 do regulaminu. 

§ 10 
1. Pomoc materialna w formie finansowej polega na przyznaniu: 

1.1. bezzwrotnej zapomogi finansowej (tzw. socjalnej) dla osób znajdujących się  

w trudnej sytuacji materialnej – wysokość świadczeń określa tabela nr 8 stanowiąca 

załącznik nr 9 do regulaminu; 

1.2. bezzwrotnej zapomogi finansowej (tzw. losowej) w wypadkach losowych,  

np. długotrwała choroba połączona z pobytem w szpitalu i dużymi kosztami leczenia, 

wypadek, śmierć współmałżonka lub dziecka, zniszczenia spowodowane żywiołem 

(np. powódź, pożar), awarie tymczasowo poważnie zakłócające funkcjonowanie 

gospodarstwa domowego – wysokość świadczeń określa tabela nr 9 stanowiąca 

załącznik nr 9 do regulaminu; 

1.3. bezzwrotnej zapomogi jesienno-zimowej na zwiększone wydatki sezonowe – 

wysokość świadczenia określa tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 9 

do regulaminu. 

1.4. dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach i przedszkolach oraz innych formach 

wychowania przedszkolnego – wysokość świadczeń określa tabela nr 6 stanowiąca 

załącznik nr 9 do regulaminu. Do wniosku należy dołączyć  

zaświadczenie pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu lub innej formie wychowania 

przedszkolnego w danym roku szkolnym oraz o ponoszonych z tego tytułu kosztach. 

1.5. przyznania świadczeń finansowych z okazji „Mikołaja” dla dzieci osób uprawnionych 

(dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia) – wysokość świadczeń określa tabela 

nr 7 stanowiąca załącznik nr 9 do regulaminu. 

2. Powyższe formy pomocy przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej. W przypadku 

ubiegania się o zapomogę socjalną lub losową należy do wniosku dołączyć dokumenty 

potwierdzające trudną sytuację materialną lub losową (np. rachunki i faktury 

potwierdzające poniesione koszty, dokumentacja medyczna, akt zgonu itd.). 

3. Zapomoga losowa może zostać przyznana jednorazowo na jedno zdarzenie losowe,  

a zapomoga socjalna maksymalnie dwa razy do roku. O zapomogę losową można ubiegać 

się do 3 miesięcy od momentu wystąpienia zdarzenia losowego. 
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4. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1.3., 1.4. i 1.5. przysługują pracownikowi  

raz w roku kalendarzowym. 

§ 11 
1. Pomoc na cele mieszkaniowe polega na udzielaniu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych 

na: 

1.1. remont lub modernizację domu lub mieszkania; 

2. Pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez dwóch żyrantów, 

którzy są zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Jeden gwarant może poręczyć maksymalnie dwie pożyczki. Dla emerytów, rencistów, osób 

przebywających na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym i świadczeniu 

przedemerytalnym poręcza pożyczkę co najmniej jeden z żyrantów, który jest 

pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony. 

3. Czas spłaty pożyczki wynosi od 12 do maksymalnie 36 miesięcy. Pożyczkę udziela się na 

okres wskazany przez wnioskodawcę z zachowaniem ww. terminów. 

4. Pożyczki są oprocentowane 3% od przyznanej pożyczki. Kwoty pożyczki wynoszą:  

3 000 zł i 4 500 zł. 

5. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczki określa umowa. 

6. O przyznaniu pożyczki decyduje kolejność zgłoszeń i są one przyznawane w miarę 

posiadanych środków. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania pożyczki.  

W szczególnych przypadkach losowych można przyznać pożyczkę poza kolejnością –  

po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 

7. O powtórne przyznanie pożyczki osoba uprawniona może ubiegać się po całkowitej spłacie 

poprzedniej pożyczki. Fakt ten potwierdza na wniosku dział księgowości lub dział płac. 

8. Pożyczkobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty rat pożyczki bezpośrednio na konto 

bankowe  Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. 

9. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku: 

9.1 porzucenia pracy przez pracownika; 

9.2 rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy; 

9.3 w pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę, spłata pożyczki następuje  

w terminach i ratach określonych w umowie lub za pisemną zgodą poręczycieli,  

w pisemnie ustalony sposób pomiędzy pożyczkobiorcą a dyrektorem szkoły. 

10. W razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę (przez okres 2 miesięcy), 

zobowiązania spłat przenosi się na poręczycieli (w równej części) zgodnie z ich pisemnym 

oświadczeniem. 
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11. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłacaniu  

przez poręczycieli ani członków rodziny – ulega umorzeniu po uzgodnieniu ze związkami 

zawodowymi. 

12. Pracodawca może umorzyć udzieloną pożyczkę mieszkaniową w całości lub części 

(po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi i na pisemną prośbę pożyczkobiorcy), 

o ile pozwalają na to środki Funduszu i przemawia za tym wyjątkowo trudna sytuacja 

materialna (dochód na członka rodziny nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia 

za pracę) lub życiowa (osoby samotnie wychowujące dzieci oraz posiadające bezrobotnych 

współmałżonków) pożyczkobiorcy. Umorzenie pożyczki skutkuje uzyskaniem przychodu 

w dacie jej umorzenia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy  

o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

13. Pracodawca może zawiesić spłatę pożyczki na okres maksymalnie 3 miesięcy lub 

zaproponować spłatę w mniejszych ratach, niż ustalone w umowie, w przypadku 

wystąpienia trudnej sytuacji materialnej i/lub życiowej pożyczkobiorcy. 

14. Osoba, której umorzono część lub całość pożyczki nie może otrzymać następnej pożyczki 

wcześniej niż po upływie 2– letniej  karencji. 

15. Do wniosku należy dołączyć trzy egzemplarze umowy wraz z oświadczeniem poręczycieli 

o zobowiązaniu do przejęcia spłaty pożyczki w momencie zaistnienia niewypłacalności 

pożyczkobiorcy. 

V. Tryb przyjmowania i rozpatrywania wniosków 

§ 12 

1. Wnioski o przyznanie świadczeń z ZFŚŚ przyjmowane są w wyznaczonych terminach  

w sekretariacie szkoły. Terminy każdorazowo będą podawane do publicznej wiadomości  

w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole (informacje wywieszane na tablicy ogłoszeń obok 

sekretariatu, w pokoju nauczycielskim, przy wejściu do szkoły, strona internetowa szkoły). 

2. Dyrektor szkoły ubiegając się o przyznanie pomocy z ZFŚS, składa wniosek do Prezydenta 

Miasta Tychy, za pośrednictwem Miejskiego Centrum Oświaty i w porozumieniu  

z przedstawicielami organizacji związkowych działających na terenie szkoły. 

3. Wnioski o przyznanie dofinansowania wczasów pod gruszą, dofinansowanie  

do wypoczynku zorganizowanego lub indywidualnego dzieci przyjmowane są w terminie 

maksymalnie do końca kwietnia. 

4. Faktury za wyjazd zorganizowany dzieci należy donieść najpóźniej do 31 sierpnia.  

W takim wypadku wniosek o dofinansowanie będzie rozpatrywany podczas posiedzenia 

komisji jesienią. W przypadku braku faktury świadczenie zostanie pomniejszone  

o podatek. 
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5. Wnioski o przyznanie zapomogi jesienno-zimowej, o dofinansowanie do pobytu dzieci  

w żłobku, przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego oraz o świadczenia dla 

dzieci z okazji „Mikołaja” przyjmowane są maksymalnie do końca października. 

6. Wnioski o przyznanie zapomogi losowej, zapomogi socjalnej, dofinansowanie do „zielonej 

szkoły” i pożyczki mieszkaniowej przyjmowane są na bieżąco – jednak nie później  

niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem komisji socjalnej. Złożone wnioski będą 

rozpatrywane podczas najbliższego posiedzenia lub w sytuacjach pilnych – w razie 

potrzeby. 

7. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Dla każdego uprawnionego jest prowadzona w formie elektronicznej odrębna karta 

ewidencji udzielonych świadczeń socjalnych. Wzór karty stanowi załącznik nr 3 

do niniejszego regulaminu. 

VI. Komisja Socjalna 

§ 13 

1. W szkole może zostać utworzona komisja socjalna powołana przez dyrektora szkoły. 

2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych. 

3. Do zadań komisji socjalnej należy przygotowywanie i uzgadnianie projektów regulaminów 

rocznych planów finansowych i sprawozdań finansowych,  zaopiniowanie wniosku  

i przekazanie wniosku wraz z decyzją dyrektorowi szkoły. W sprawach spornych 

administrator funduszu socjalnego zasięga opinii komisji socjalnej. 

4. Posiedzenia komisji socjalnej odbywają się przynajmniej dwa razy do roku (maj-czerwiec 

oraz listopad-grudzień).W razie potrzeby można zwołać posiedzenie dodatkowe.  

Informację o posiedzeniu komisji podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń. 

VII. Ochrona danych osobowych 

§ 14 

1. Udzielanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wiąże się  

z przetwarzaniem danych osobowych świadczeniobiorców oraz wnioskodawców, 

których Administratorem jest Szkoła. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania 

danych może udzielić Inspektor Ochrony Danych pod adresem email 

iod.zs8@oswiata.tychy.pl. 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, przywołanych  

w niniejszym regulaminie. 

3. Dane osobowe mogą być przekazywane Miejskiemu Centrum Oświaty w Tychach, 

Organizacji Związków Zawodowych oraz następującym kategoriom odbiorców: 

podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej 
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wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne 

lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą podlegały profilowaniu. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa,  

a następnie przez okres przedawnienia roszczeń. 

6. Mając na uwadze fakt, że przetwarzanie danych odbywa się  na podstawie przepisów 

prawa, możliwość realizacji praw obejmuje: prawo do sprostowania danych, dostępu  

do danych, do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi  

do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powyższe 

żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej. 

VIII. Postanowienia uzupełniające i końcowe 

§ 15 

1. Postanowienia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych winny być 

podane do wiadomości osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu. 

2. Postanowienia regulaminu i obowiązujące terminy składania wszelkich dokumentów 

podawane są na bieżąco do wiadomości wszystkim osobom uprawnionym do korzystania  

z Funduszu. Pracownicy, emeryci i renciści, osoby pobierające nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne i świadczenie przedemerytalne zobowiązani są do zapoznania się  

z powyższymi informacjami. 

§ 16 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają 

zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 

2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą uzgadniane ze związkami zawodowymi działającymi 

w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. 

§ 17 
1. Uzupełnieniem i częścią składową regulaminu są: 

a) Załącznik nr 1a – roczny plan finansowy ZFŚS; 

b) Załącznik nr 1b – roczne sprawozdanie finansowe ZFŚS; 

c) Załącznik nr 2 – oświadczenie pracownika o wykorzystaniu limitu kwoty wolnej  

od podatku; 

d) Załącznik nr 3 – karta ewidencyjna uprawnionego do korzystania z ZFŚS; 

e) Załącznik nr 4 – wzór wniosku osoby uprawnionej o przyznanie dofinansowania  

do wypoczynku (w tym wypoczynek dzieci), do zielonej szkoły, do pobytu 

dziecka w żłobku/przedszkolu, przyznanie zapomogi finansowej jesienno-

zimowej, świadczenia dla dzieci z okazji Mikołaja; 
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f) Załącznik nr 5 – wzór wniosku dla dyrektora szkoły o przyznanie dofinansowania  

do wypoczynku (w tym wypoczynek dzieci), do zielonej szkoły, do pobytu 

dziecka w żłobku/przedszkolu, przyznanie zapomogi finansowej jesienno-

zimowej, świadczenia dla dzieci z okazji Mikołaja; 

g) Załącznik nr 6 – wzór wniosku osoby uprawnionej o przyznanie zapomogi socjalnej/losowej; 

h) Załącznik nr 7, 7a i 7b – wzór wniosku osoby uprawnionej o przyznanie pożyczki 

mieszkaniowej + oświadczenia poręczycieli + wzór umowy; 

i) Załącznik nr 8 – klauzula informacyjna członków rodziny, poręczycieli, osób trzecich; 

j) Załącznik nr 9 – tabele dopłat i dofinansowań z ZFŚS; 

k) Załącznik nr 10 – upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla osób zajmujących się 

sprawami ZFŚS w placówce. 

§ 18 

1. Regulamin uzgodniono pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych nr 8  

w Tychach, a Związkami Zawodowymi: ZNP Zarząd Oddziału w Tychach, Organizacja 

Zakładowa NSZZ „Solidarność” Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. 

                                                                         § 19 

1. Regulamin wchodzi w życie po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi i po upływie 14 dni 

od podania go do wiadomości osobom uprawnionym. 

2. Traci moc regulamin z dnia 7 czerwca 2017 r. 

 

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” ZSS nr 8 ………………………………………. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego ……………………………………………………………. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
Załącznik nr 1a do Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
PLAN FINANSOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  

W ROKU …. 
 

PRZYCHODY 
Lp. Rodzaj Kwota 

1 Pozostałość środków na dzień …………. wg wyciągu        zł 

2 Odpis na pracowników, emerytów i rencistów, osoby przebywające 
na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym 

       zł 

3 Należności z tytułu spłacanych pożyczek mieszkaniowych        zł 

4 Odsetki bankowe        zł 

5 Odsetki od udzielonych pożyczek        zł 

RAZEM        zł 

       
 

WYDATKI 
Lp. Rodzaj świadczenia Kwota 

 
1 

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli        zł 

 
2 

Dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego  
i zorganizowanego (w tym dzieci), dofinansowanie  
do zielonej szkoły 

       zł 

 
3 

Dofinansowanie do imprez kulturalno-oświatowych, 
dofinansowanie na cele sportowo-rekreacyjne, dofinansowanie do 
wyjazdów i imprez okolicznościowych i integracyjnych 

       zł 

 
4 

Zapomogi socjalne, losowe        zł 

 
5 

Zapomogi jesienno-zimowe + „Mikołaj” 
 

       zł 

 
6 

Dofinansowanie do pobytu dzieci w przedszkolach, żłobkach  
i innych formach wychowania przedszkolnego 

       zł 

 
7 

Pożyczki na cele mieszkaniowe        zł 

RAZEM        zł 
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Załącznik nr 1b do Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZA ROK 

…. 
 

Lp. PRZYCHODY KWOTA 
1 Pozostałość środków na dzień ……….. wg wyciągu        zł 

2 Odpis na pracowników, emerytów i rencistów, osoby przebywające 
na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym 

       zł 

3 Należności z tytułu  spłacanych pożyczek mieszkaniowych        zł 

4 Odsetki bankowe        zł 

5 Odsetki od udzielonych pożyczek        zł 

RAZEM        zł 

 
Lp. WYDATKI KWOTA 
1 Świadczenie urlopowe dla nauczycieli        zł 

2 Dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego  
i zorganizowanego (w tym dzieci), dofinansowanie  
do zielonej szkoły 

       zł 

3 Dofinansowanie do imprez kulturalno-oświatowych, dofinansowanie 
na cele sportowo-rekreacyjne, dofinansowanie do wyjazdów i imprez 
okolicznościowych i integracyjnych 

       zł 

4 Zapomogi socjalne, losowe        zł 

5 Zapomogi jesienno-zimowe + „Mikołaj” 
 

       zł 

6 Dofinansowanie do pobytu dzieci w przedszkolach, żłobkach  
i innych formach wychowania przedszkolnego 

       zł 

7 Pożyczki na cele mieszkaniowe        zł 

RAZEM        zł 

Pozostało na rok ….        zł 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
 
 

…………………………………..                                                                      Tychy, dnia ………….. …. r. 

    imię i nazwisko pracownika 

………………………………….. 

             stanowisko 

 
Oświadczenie pracownika 

1. Oświadczam, że w 20.. roku nie wyczerpałem/wyczerpałam kwoty limitu 1000 
zł zwolnienia od podatku z tytułu otrzymanych świadczeń socjalnych łącznie  
od wszystkich pracodawców. * 

2. Oświadczam, że w 20.. roku częściowo wykorzystałem/wykorzystałam kwotę 
zwolnienia od limitu podatku w wysokości ……….. zł.* 

3. Oświadczam, że w roku 20.. w całości wyczerpałem/wyczerpałam kwotę 
zwolnienia z limitu w wysokości 1000 zł.* 

4. Oświadczam, że nie będę korzystał/korzystała w 20.. roku z przysługującego mi 
limitu 1000 zł odliczenia od podatku z tytułu wypłaconych świadczeń z ZFŚS w Zespole 
Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach.* 

UWAGA! Należy zaznaczyć jedno z ww. oświadczeń  
                                                 …………………………………             

                                                                  podpis pracownika 
 

 
 

*  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  
(Dz.U. 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.), wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez 
pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach ZFŚS, rzeczowych 
świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości  
ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nie przekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 1000 zł (rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające  
do wymiany ich na towary lub usługi). Od 22 sierpnia 2009 r. zwolnione od podatku są zarówno świadczenia 
pieniężne, jak i świadczenia rzeczowe, które otrzymał pracownik w związku z finansowaniem działalności 
socjalnej. Zwolnienie jest limitowane i nie może przekroczyć w danym roku podatkowym kwoty 1000 zł. Limit 
ten dotyczy łącznie świadczeń rzeczowych lub pieniężnych. Owo zwolnienie dotyczy łącznej liczby wszystkich 
świadczeń otrzymanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a nie z każdego zakładu pracy 
oddzielnie. Wobec powyższego pracodawca może zwrócić się z prośbą do pracownika  
o złożenie oświadczenia, że ten nie wyczerpał limitu zwolnienia, pobierając świadczenie z ZFŚS w innym 
zakładzie pracy, w którym jest zatrudniony.
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 
                                                                                                                              Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 



 
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

...................................................                                                 Tychy, dnia …...…… ……... r. 
    imię i nazwisko wnioskodawcy 
................................................... 
                adres zamieszkania 
................................................... 
                stanowisko 

                           
Nr konta bankowego/ Autowypłata w banku 

WNIOSEK 
o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w formie 

□     dofinansowania do wypoczynku letniego  
□     dofinansowania do indywidualnego/ zorganizowanego (faktura) wypoczynku dziecka 
□     dofinansowania do „zielonej szkoły” dziecka 
□    świadczenia pieniężnego na pokrycie zwiększonych wydatków sezonowych w okresie 

jesienno-zimowym 
□     świadczenia finansowego dla dzieci z okazji „Mikołaja” 
□      dofinansowania opłat czesnego za pobyt dzieci w żłobku, przedszkolu lub innej placówce 
wychowania przedszkolnego 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia 

   

   

   

Oświadczenie o dochodach: 
Oświadczam, że łączne dochody brutto ze wszystkich źródeł wszystkich członków mojej 
rodziny składającej się z …… osób w okresie ostatnich 3 miesięcy wyniosły …………. 
zł/miesiąc, co w przeliczeniu na jedną osobę stanowi ………. zł/miesięcznie (słownie: 
………………………………………………………………..). 
                                                                                     …………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
Oświadczenie o rezygnacji z ujawnienia dochodów: 
Oświadczam, że zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu ZFŚS Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w 
Tychach nie będę ujawniać informacji o miesięcznym dochodzie brutto mojej rodziny. 
Odmowa udzielenia powyższej informacji jest równoznaczna z deklaracją przynależności do 
grupy osób o najwyższych dochodach.                                              

…………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
Pouczony/pouczona o odpowiedzialności porządkowej wynikającej ze składania 
fałszywych zeznań, oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe,  
co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi 
treść regulaminu ZFŚS obowiązującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. 
 

…………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
 



 

 
Oświadczenie 
Do dnia 31 sierpnia  zobowiązuję się dostarczyć dowód wpłaty lub fakturę. 
Przyjmuję do wiadomości, że niezłożenie dokumentów w ww. terminie oznacza,  
że od świadczenia zostanie odprowadzony podatek. 

        …………………………. 
                      data i podpis wnioskodawcy 

 
Do wniosku załączam (właściwe zaznaczyć): 

1. Faktury, rachunki, zaświadczenia potwierdzające udział dziecka w zorganizowanym 
wypoczynku; 

2. Zaświadczenia ze szkoły/szkoły wyższej potwierdzające kontynuację nauki  
(dotyczy dzieci, które ukończyły 18 rok życia); 

3. Zaświadczenia z przedszkola/żłobka lub innej formy wychowania przedszkolnego 
potwierdzające uczęszczanie dziecka do placówki. 

 
UWAGA 

Dochód brutto oblicza się na podstawie dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych ze wszystkich źródeł tych członków 
rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego 
rozumie się nie tylko wspólne zamieszkiwanie, ale również wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych. Cechami 
charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego są: udział i wzajemna ścisła współpraca  
w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu (za wyrokiem Sądu Administracyjnego w Lublinie  
z 27.11.2009 r., sygn.. akt: II SA/Lu 587/09). Za dochód uważa się wszystkie dochody z tytułu zatrudnienia, działalności 
gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, zasiłku dla bezrobotnych, emerytur i rent wraz ze 
wszystkimi dodatkami, świadczeń rodzinnych, w tym 500+, zasiłków stałych, okresowych i celowych, zasiłków z 
ubezpieczenia społecznego oraz dochodów z gospodarstwa rolnego. Katalog  dochodów pozostaje otwarty.  

Dochód obliczamy następująco: PRACOWNICY: łączny dochód brutto zsumowany z 3 ostatnich miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku minus składki na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne podzielone przez 3 i podzielone przez ilość członków rodziny.  
EMERYCI I RENCIŚCI, OSOBY POBIERAJĄCE NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIE 
KOMPENSACYJNE I ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE: łączny dochód brutto zsumowany z 3 
ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku minus składki na ubezpieczenie zdrowotne podzielone 
przez 3 i podzielone przez ilość członków rodziny. 
 
 

 

Decyzja dyrektora uzgodniona z przedstawicielami związków zawodowych:    
Zatwierdzam do wypłaty kwotę ……………….. zł,  
słownie ………………………………………………………………………………………… 
 
Tychy, dnia ………. …… r.     ………………………………….…              
                                                                   podpisy członków Komisji Socjalnej 

 
                                                      …………………………………              
                                                                   podpis i pieczęć Dyrektora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 5 do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

...................................................                                                 Tychy, dnia …...…… ……... r. 
    imię i nazwisko wnioskodawcy 
................................................... 
                adres zamieszkania 
................................................... 
                stanowisko 

                           
Nr konta bankowego/ Autowypłata w banku 

WNIOSEK 
o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w formie 

□     dofinansowania do wypoczynku letniego  
□     dofinansowania do indywidualnego/ zorganizowanego (faktura) wypoczynku dziecka 
□     dofinansowania do „zielonej szkoły” dziecka 
□    świadczenia pieniężnego na pokrycie zwiększonych wydatków sezonowych w okresie 

jesienno-zimowym 
□     świadczenia finansowego dla dzieci z okazji „Mikołaja” 
□      dofinansowania opłat czesnego za pobyt dzieci w żłobku, przedszkolu lub innej placówce 
wychowania przedszkolnego 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Wiek 

   

   

   

Oświadczenie o dochodach: 
Oświadczam, że łączne dochody brutto ze wszystkich źródeł wszystkich członków mojej 
rodziny składającej się z …… osób w okresie ostatnich 3 miesięcy wyniosły …………. 
zł/miesiąc, co w przeliczeniu na jedną osobę stanowi ………. zł/miesięcznie (słownie: 
………………………………………………………………..). 
                                                                                     …………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
Oświadczenie o rezygnacji z ujawnienia dochodów: 
Oświadczam, że zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu ZFŚS ZSS nr 8 w Tychach nie będę ujawniać 
informacji o miesięcznym dochodzie brutto mojej rodziny. Odmowa udzielenia powyższej 
informacji jest równoznaczna z deklaracją przynależności do grupy osób o najwyższych 
dochodach.                                              

…………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
Pouczony/pouczona o odpowiedzialności porządkowej wynikającej ze składania 
fałszywych zeznań, oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe,  
co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi 
treść regulaminu ZFŚS obowiązującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. 
 

…………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 



 

Oświadczenie 
Do dnia 31 sierpnia  zobowiązuję się dostarczyć dowód wpłaty lub fakturę. 
Przyjmuję do wiadomości, że niezłożenie dokumentów w ww. terminie oznacza,  
że od świadczenia zostanie odprowadzony podatek. 

        …………………………. 
                      data i podpis wnioskodawcy 

 
Do wniosku załączam (właściwe zaznaczyć): 

1. Faktury, rachunki, zaświadczenia potwierdzające udział dziecka w zorganizowanym 
wypoczynku; 

2. Zaświadczenia ze szkoły/szkoły wyższej potwierdzające kontynuację nauki  
(dotyczy dzieci, które ukończyły 18 rok życia); 

3. Zaświadczenia z przedszkola/żłobka lub innej formy wychowania przedszkolnego 
potwierdzające uczęszczanie dziecka do placówki. 

 
UWAGA 

Dochód brutto oblicza się na podstawie dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych ze wszystkich źródeł tych członków 
rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego 
rozumie się nie tylko wspólne zamieszkiwanie, ale również wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych. Cechami 
charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego są: udział i wzajemna ścisła współpraca  
w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu (za wyrokiem Sądu Administracyjnego w Lublinie  
z 27.11.2009 r., sygn.. akt: II SA/Lu 587/09). Za dochód uważa się wszystkie dochody z tytułu zatrudnienia, działalności 
gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, zasiłku dla bezrobotnych, emerytur i rent wraz ze 
wszystkimi dodatkami, świadczeń rodzinnych, w tym 500+, zasiłków stałych, okresowych i celowych, zasiłków z 
ubezpieczenia społecznego oraz dochodów z gospodarstwa rolnego. Katalog  dochodów pozostaje otwarty.  

Dochód obliczamy następująco: PRACOWNICY: łączny dochód brutto zsumowany z 3 ostatnich miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku minus składki na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne podzielone przez 3 i podzielone przez ilość członków rodziny.  
EMERYCI I RENCIŚCI, OSOBY POBIERAJĄCE NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIE 
KOMPENSACYJNE I ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE: łączny dochód brutto zsumowany z 3 
ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku minus składki na ubezpieczenie zdrowotne podzielone 
przez 3 i podzielone przez ilość członków rodziny. 
 
 

Decyzja dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty uzgodniona z przedstawicielami 
związków zawodowych działających na terenie szkoły:    
Zatwierdzam do wypłaty kwotę ……………….. zł,  
słownie ………………………………………………………………………………………… 
 
Tychy, dnia ………. …… r.     ………………………………….…    ……………………….. 
                                                   podpisy członków Komisji Socjalnej              podpis Wicedyrektora szkoły 
 
 
 
Tychy, dnia …….. ……. r.       …………………………………              
                                                                   podpis i pieczęć Dyrektora MCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Załącznik nr 6 do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

...................................................                                                 Tychy, dnia …...…… ……... r. 
    imię i nazwisko wnioskodawcy 
................................................... 
                adres zamieszkania 
................................................... 
                stanowisko 

                           
Nr konta bankowego/ Autowypłata w banku 

WNIOSEK 
o przyznanie zapomogi losowej/socjalnej* 

 

Proszę o przyznanie mi zapomogi losowej/socjalnej* z powodu 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące załączniki: 

1. …………………………………. 
2. …………………………………. 
3. ………………………………….. 
4. ………………………………….. 
5. ………………………………….     

                                                                                             …………………………. 
                       podpis wnioskodawcy 

* niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie o dochodach: 
Oświadczam, że łączne dochody brutto ze wszystkich źródeł wszystkich członków mojej 
rodziny składającej się z …… osób w okresie ostatnich 3 miesięcy wyniosły …………. 
zł/miesiąc, co w przeliczeniu na jedną osobę stanowi ………. zł/miesięcznie (słownie: 
………………………………………………………………..). 
                                                                                     …………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
Oświadczenie o rezygnacji z ujawnienia dochodów: 
Oświadczam, że zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu ZFŚS Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w 
Tychach nie będę ujawniać informacji o miesięcznym dochodzie brutto mojej rodziny. 
Odmowa udzielenia powyższej informacji jest równoznaczna z deklaracją przynależności do 
grupy osób o najwyższych dochodach.                                              

…………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
Pouczony/pouczona o odpowiedzialności porządkowej wynikającej ze składania 
fałszywych zeznań, oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe,  
co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi 
treść regulaminu ZFŚS obowiązującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. 
 

…………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 



 

UWAGA 

Dochód brutto oblicza się na podstawie dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych ze wszystkich źródeł tych członków 
rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego 
rozumie się nie tylko wspólne zamieszkiwanie, ale również wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych. Cechami 
charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego są: udział i wzajemna ścisła współpraca  
w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu (za wyrokiem Sądu Administracyjnego w Lublinie  
z 27.11.2009 r., sygn.. akt: II SA/Lu 587/09). Za dochód uważa się wszystkie dochody z tytułu zatrudnienia, działalności 
gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, zasiłku dla bezrobotnych, emerytur i rent wraz ze 
wszystkimi dodatkami, świadczeń rodzinnych, w tym 500+, zasiłków stałych, okresowych i celowych, zasiłków                     
nz ubezpieczenia społecznego oraz dochodów z gospodarstwa rolnego. Katalog  dochodów pozostaje otwarty.  

Dochód obliczamy następująco: PRACOWNICY: łączny dochód brutto zsumowany z 3 ostatnich miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku minus składki na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne podzielone przez 3 i podzielone przez ilość członków rodziny.  
EMERYCI I RENCIŚCI, OSOBY POBIERAJĄCE NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIE 
KOMPENSACYJNE I ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE: łączny dochód brutto zsumowany z 3 
ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku minus składki na ubezpieczenie zdrowotne podzielone 
przez 3 i podzielone przez ilość członków rodziny. 
 

 

 

 

Decyzja dyrektora uzgodniona z przedstawicielami związków zawodowych:    
Zatwierdzam do wypłaty kwotę ………………….. zł,  
słownie ………………………………………………………………………………………… 
 
Tychy, dnia ………. …… r.     ………………………………….…              
                                                                   podpisy członków Komisji Socjalnej 

 
                                                      …………………………………              
                                                                   podpis i pieczęć Dyrektora 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Załącznik nr 7 do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
 

...................................................                                                 Tychy, dnia …...…… ……... r. 
    imię i nazwisko wnioskodawcy 
................................................... 
                adres zamieszkania 
................................................... 
                stanowisko 

                           
Nr konta bankowego/ Autowypłata w banku 

WNIOSEK 
o przyznanie pożyczki mieszkaniowej 

Proszę o przyznanie mi pożyczki w wysokości  ………………..………… zł  
słownie: …………………………………………………………...……………………………. 
z przeznaczeniem na ………………………………………………………….………………. . 
Pożyczkę zobowiązuję się spłacić w ….......... ratach miesięcznych. 
 
Uzasadnienie wniosku 
Podać, kiedy ostatnio otrzymano pożyczkę z ZFŚS, termin spłacenia ostatniej pożyczki 
(potwierdzenie pracownika działu księgowości lub działu płac): 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Proponowani poręczyciele:                                                                                            (podpis i pieczęć) 
1. Pan/i ………………………………………………………….……………………….….  
zamieszkały/a …………………...………………………………………………………….. 
zatrudniony/a w ……………………………………………….……………………………… 
2. Pan/i ………………………………………………………….……………………….….  
zamieszkały/a …………………...………………………………………………………….. 
zatrudniony/a w ……………………………………………….……………………………… 
 

                                                                                             …………………………. 
                       podpis wnioskodawcy 

Potwierdzenie zatrudnienia: 
 
Zaświadcza się, że Pani/Pan ……………………………………………………………….… 
jest pracownikiem tutejszej szkoły zatrudnionym na stanowisku …………………………….. 
na czas …………………………………………………………………………………………. 
 

                                                                                             …………………………. 
                       podpis pracownika kadr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oświadczenie o dochodach: 
Oświadczam, że łączne dochody brutto ze wszystkich źródeł wszystkich członków mojej 
rodziny składającej się z …… osób w okresie ostatnich 3 miesięcy wyniosły …………. 
zł/miesiąc, co w przeliczeniu na jedną osobę stanowi ………. zł/miesięcznie (słownie: 
………………………………………………………………..). 
                                                                                     …………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
Oświadczenie o rezygnacji z ujawnienia dochodów: 
Oświadczam, że zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu ZFŚS Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w 
Tychach nie będę ujawniać informacji o miesięcznym dochodzie brutto mojej rodziny. 
Odmowa udzielenia powyższej informacji jest równoznaczna z deklaracją przynależności do 
grupy osób o najwyższych dochodach.                                              

…………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
Pouczony/pouczona o odpowiedzialności porządkowej wynikającej ze składania 
fałszywych zeznań, oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe,  
co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi 
treść regulaminu ZFŚS obowiązującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. 
 

…………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 
 
 
 
 
Decyzja dyrektora uzgodniona z przedstawicielami związków zawodowych:    
Przyznano pożyczkę w wysokości ………………………………………. zł, 
na warunkach ustalonych w umowie zawartej wg. zasad określonych w przepisach. 
Pożyczka podlega spłacie przez okres ………………… lat w …………………….. ratach 
miesięcznych, poczynając od dnia ………………………………………………………… . 

I rata: ………………… zł.  Kolejne raty po …………….…. zł. 

 
Zatwierdzam do wypłaty kwotę ……………….. zł,  
słownie ………………………………………………………………………………………… 
 
Tychy, dnia ………. …… r.     ………………………………….…              
                                                                   podpisy członków Komisji Socjalnej 

 
                                                      …………………………………              
                                                                   podpis i pieczęć Dyrektora 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 7a do Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
 

Oświadczenie poręczyciela 
 

Ja, niżej podpisany/podpisana …………………………………………………………….. 
zamieszkały/zamieszkała w ……………………………………………………………….. 
legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym seria nr ……………………………… 
oświadczam, że znana jest mi treść umowy pożyczki na cele mieszkaniowe pożyczkobiorcy: 
Pani/Pana …………………………………………………………………………………….. 
                                                  imię i nazwisko pożyczkobiorcy 
na kwotę ………………….. zł ze spłatą w ………………….. ratach. 
 
 
Będąc świadomy/świadoma odpowiedzialności, zobowiązuję się, że – w przypadku 
niewypłacalności przez pożyczkobiorcę – przejmuję na siebie spłatę pobranej pożyczki  
w ustalonym umową terminie. 
 
 

………………………….                                                 …………………………. 
          miejscowość, data                                                                         podpis poręczyciela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Załącznik nr 7b do Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
 

Umowa nr / 
pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
W dniu ………. r. pomiędzy Zespołem Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach, zwanym dalej 

zakładem pracy w imieniu którego działa dyrektor …………………………………………… 

a 

Panią/Panem …………………..…………………….., zwaną/zwanym dalej pożyczkobiorcą, 

zamieszkałą/zamieszkałym w …………………………………………………………….…….   

zatrudnioną/zatrudnionym w tutejszej szkole na stanowisku ………………………………….. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

  

§ 1. 

Decyzją nr ………. z dnia …………… r. została  przyznana Pani/Panu ……………… 

pożyczka w wysokości …………..………. zł, słownie: …………………………………..  

z przeznaczeniem na ……………….., oprocentowana w wysokości 3% tj. ………… zł. 

§ 2. 
Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres ………… lat w ………… ratach 
miesięcznych: 
pierwsza: …….. zł, kolejne  …….. rat  po ………… zł, poczynając od dnia ………………. r. 

§ 3. 
Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki zgodnie  

z § 2 umowy z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę, poczynając od 

podanego wyżej dnia spłaty. Emeryt/rencista/osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne, świadczenie przedemerytalne wpłaca raty pożyczki   

na konto ZFŚS (79 1240 1330 1111 0010 6084 2256). 

 
§ 4. 

W uzasadnionych wypadkach spłata pożyczki może zostać zawieszona na ustalony okres,  
a w szczególnie uzasadnionych może być częściowo lub całkowicie umorzona. 
 
 

§ 5. 
Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna  

w przypadku: 

a) porzucenia pracy przez pracownika 

b) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy. 

 
 
 



 

 
§ 6. 

Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków udzielania 

pożyczki zawartych w umowie. W tym przypadku zakład pracy ustali pisemnie  

z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki. 

 
§ 7. 

W przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy ze spłaty zadłużenia przez okres 2 miesięcy 

zadłużenie spłacają poręczyciele (w równej części) zgodnie ze złożonym przez siebie 

oświadczeniem. 

§ 8. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9. 

Umowa niniejsza została sporządzana w 3 egzemplarzach: jeden egzemplarz  

dla pożyczkobiorcy  oraz dwa egzemplarze pozostające w zakładzie pracy. 

 
 

 
 
  
     ...............................................................                                                      …………………………………… 
              podpis pożyczkobiorcy            podpis dyrektora 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Załącznik nr 8 do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Załącznik podpisuje każda pełnoletnia osoba wykazana we wniosku, nie będąca jednocześnie 
wnioskodawcą. 

 
Klauzula informacyjna dla członków rodziny, poręczyli i osób trzecich 

 
 

Zasady przetwarzania danych osobowych 
 
1. W związku z obsługą wniosku oraz realizacją świadczenia z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych wnioskodawcy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez 
Zespół Szkół Specjalnych nr 8 z siedzibą w 43-100 Tychy, ul. Edukacji 21 (Administrator 
Danych). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych może udzielić Inspektor 
Ochrony Danych pod adresem email iod.zs8@oswiata.tychy.pl 

2. Administrator Danych wszedł w posiadanie informacji o Pani/Panu od Wnioskodawcy. 
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, przywołanych w niniejszym 

regulaminie. 
4. Dane osobowe mogą być przekazywane Miejskiemu Centrum Oświaty w Tychach, 

Organizacji Związków Zawodowych oraz następującym kategoriom odbiorców: 
podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej 
wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub 
organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza 
Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą podlegały profilowaniu. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, a następnie 
przez okres przedawnienia roszczeń. 

7. Mając na uwadze fakt, że przetwarzanie danych odbywa się  na podstawie przepisów prawa, 
możliwość realizacji praw obejmuje: prawo do sprostowania danych, dostępu do danych, 
do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powyższe żądania  
i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej. 

 
 
 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
          Data i podpis 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 9 do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Tabela nr 1 
Dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego (tzw. wczasy pod gruszą): 

Dochód  na jednego członka rodziny (brutto) Wysokość świadczenia brutto  ( w zł) 

Do 950 zł 1000 

951 zł  – 1350 zł 900 

1351 zł – 1950 zł 800 

Powyżej  1950 zł 500 

Tabela nr 2 
Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży – indywidualnego  
i zorganizowanego (do lat 18): 

Dochód na jednego członka 
rodziny ( brutto ) 

Wysokość dotacji do form 
zorganizowanych (w zł) 

Wysokość dotacji do form 
indywidualnych (pomniejszone 
o zaliczkę na podatek 
dochodowy) (w zł) 

Do 950 zł 200 200 

951 zł – 1350 zł 170 170 

1351 zł – 1950 zł 140 140 

Powyżej  1950 zł 110 110 

Tabela nr 3 
Dofinansowanie do „zielonej szkoły” (dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej): 

Dochód na 1 członka rodziny ( 
brutto )  

Wysokość dofinansowania (w 
%) 

Do 950 zł 60 % 

951 zł – 1350 zł 50 % 

1351 zł – 1950 zł 40 % 



 

Powyżej  1950 zł 30 % 

Tabela nr 4 
Dofinansowanie do imprez integracyjnych (sportowo-kulturalnych) oraz wycieczek 
krajoznawczo-turystycznych: 

 

Dochód na jednego członka 
rodziny (brutto) 

Wysokość  świadczenia  

Kwota maksymalna brutto 
(w zł) 

Do 950 zł 270 

951 zł – 1350 zł 260 

1351  zł -  1950 zł 250 

Powyżej  1950 zł 240 

Tabela nr 5 
Dofinansowanie do korzystania z imprez kulturalnych (np. kino, teatr itp.) i karnetów (np. na 
fitness, na basen itp.): 

Dochód na jednego członka 
rodziny (brutto) 

Wysokość świadczenia brutto (w 
zł) 

Do 950 zł 100 

951 zł – 1350 zł 90 

1351 zł – 1950 zł 80 

Powyżej  1950 zł 70 

Tabela nr 6 
Dofinansowanie opłat czesnego za pobyt dzieci osób uprawnionych w żłobku, przedszkolu lub 
innej formie wychowania przedszkolnego: 

 

Dochód na jednego członka rodziny (brutto) 

Wysokość 
świadczenia  (w 
zł) 

do 950 zł 500 

951 zł – 1350 zł 400 



 

1351 zł – 1950 zł 300 

Powyżej  1950 zł 200 

Tabela nr 7 
Świadczenie finansowe dla dzieci i młodzieży (do lat 18)  
wypłacane z okazji „Mikołaja”: 

Dochód na jednego członka 
rodziny ( brutto ) 

Wysokość świadczenia brutto 
(w zł) 

Do 950 zł 100 

951 zł – 1350 zł 90 

1351 zł – 1950 zł 80 

Powyżej  1950 zł  70 

Tabela nr 8 
Zapomoga finansowa (socjalna): 

Dochód  na jednego członka rodziny 
(brutto) 

Wysokość świadczenia brutto (w 
zł)   

Do 950 zł 500 

951 zł – 1350 zł 400 

1351 zł – 1950 zł 300 

Powyżej  1950 zł 200 

Tabela nr 9 
Zapomoga finansowa (losowa): 

Dochód  na jednego członka 
rodziny (brutto) 

Wysokość świadczenia  
(w zł) 

Do 950 zł 1000 

951 zł – 1350 zł 800 



 

1351 zł – 1950 zł 700 

Powyżej  1950 zł 300 

Tabela nr 10 
Zapomoga finansowa (jesienno-zimowa): 

Dochód na jednego członka rodziny 
( brutto ) 

Wysokość świadczenia brutto 
(w zł) 

Do 950 zł 750 

951 zł – 1350 zł 650 

1351 zł – 1950 zł 550 

Powyżej  1950 zł 300 

Kwota pożyczki mieszkaniowej: 
1. Na remont mieszkania – 3 000 zł 
2. Na remont domu – 4 500 zł 

 
Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć – 
zgodnie z Kartą Nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 2215 z późn. zm.) 
 

Grupy dochodowe, wg których przyznaje się świadczenia: 

A. dochód brutto do 950 zł/os 

B. dochód brutto od 951 zł/os do 1350 zł/os 

C. dochód brutto od 1351 zł/os do 1950 zł/os 

D. dochód brutto powyżej 1950 zł/os 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 10 do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
Tychy, dnia ………….. …. r. 

 
 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 
 

Upoważniam Panią/Pana ……………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko upoważnionego 

członka Komisji Socjalnej/ pracownika odpowiedzialnego za obsługę administracyjno-

techniczną działalności socjalnej w szkole* do dostępu do następujących danych osobowych: 

 - dotyczących osób uprawionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych; 

- dotyczących osiąganego dochodu osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

-  innych danych niezbędnych do organizowania działalności socjalnej na rzecz osób 

uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przewidzianych 

w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

Upoważnienie wydaje się na czas wykonywania funkcji członka Komisji Socjalnej/ pracownika 

odpowiedzialnego za obsługę administracyjno-techniczną działalności socjalnej*  

i może zostać w każdej chwili odwołane. 

 

Osoba upoważniona do przetwarzania danych objętych zakresem, o którym mowa powyżej, 

jest zobowiązana do zachowania ich w tajemnicy, również po ustaniu okresu pełnienia  

ww. funkcji oraz zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu. 

 

…….………………………. 

podpis i pieczęć upoważniającego 

 

Przyjmuję do wiadomości i stosowania: 

…………………………………………. 

               podpis osoby upoważnionej 

 
* niepotrzebne skreślić 


