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REGULAMIN 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.  

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  

nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady  

i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, zwany dalej „Funduszem”, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu  

na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 

 

§ 2.  

1. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej  

na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, zwanych dalej „osobami 

uprawnionymi”. 

2. Środki Funduszu, o których mowa w pkt 1, przeznacza się na: 

1) świadczenia urlopowe dla nauczycieli,  

2) dofinansowywanie różnych form wypoczynku,  

3) finansowanie i dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – 

rekreacyjnej, 

4) pomocy finansowej i rzeczową, 

5) pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki. 

 

§ 3. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, zwany dalej 

„Pracodawcą”, gospodaruje środkami Funduszu w zakresie określonym w ustawie z 4 marca 

1994 r. o zakładowym Funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070),  

w Regulaminie oraz w rocznym planie rzeczowo-finansowym. Wzór rocznego planu rzeczowo-

finansowego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 4. 

1. Podstawę podziału środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności 

socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy.  

2. Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego sporządza i przedkłada do zatwierdzenia 

pracodawcy – Zespół Opiniująco-Doradczy zwany dalej „Komisją”. 

3. Maksymalne wysokości świadczeń wypłacanych z Funduszu określa tabela dopłat  

do usług socjalnych (załącznik nr 2). 

4. Jeżeli w ciągu roku wystąpią okoliczności uzasadniające dokonanie zmian w planie 

rzeczowo-finansowym, Komisja opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia pracodawcy 

stosowną informację wraz z propozycjami zmian w planie rzeczowo-finansowym i tabeli 

dopłat do usług socjalnych. 
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§ 5. 

1. Świadczenia socjalne z Funduszu, zwane dalej „świadczeniami” nie są obligatoryjne,  

są uznaniowe i nie mają charakteru roszczeniowego. Osoby niekorzystające z danego 

świadczenia, nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu. 

2. Odmowa przyznania świadczenia lub jego wysokości, nie wymaga uzasadnienia.  

3. Osobie uprawnionej nie przysługuje prawo odwołania się do sądu lub organu 

nadzorującego, z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli wynikającego  

z art.53 ust. 1a Karty Nauczyciela. 

4. Świadczenia wypłacane z Funduszu podlegają opodatkowaniu według odrębnych 

przepisów. 

 

§ 6. 

1. Decyzje dotyczące sposobu podziału środków z Funduszu oraz przyznawania świadczeń 

osobom uprawnionym, podejmuje Dyrektor po analizie propozycji Komisji. 

2. Możliwość otrzymania świadczenia oraz jego wysokość są uzależnione od: 

1) sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania 

 Funduszu, a w przypadku pomocy na cele mieszkaniowe – także od jej sytuacji 

mieszkaniowej, 

2) możliwości finansowych Funduszu. 

3. Warunkiem skorzystania ze środków Funduszu jest złożenie odpowiedniego wniosku 

wraz z wymaganymi załącznikami.  

4. Wniosek złożyć może tylko osoba wymieniona w § 9 ust 1 pkt. 1-3 i § 9 ust 3 pkt. 1-2. 

5. Dokumenty przedstawione do wglądu lub dołączane do wniosku, powinny posiadać 

cechy takie, jak: kto sporządził dokument, miejsce i data sporządzenia, podpis  

z podaniem imienia i nazwiska lub pieczątka i podpis.  

6. W przypadku składania oświadczenia o uzyskanych dochodach w danym roku (załącznik 

nr 4), wszystkie pełnoletnie osoby wymienione w tym załączniku zobowiązane są 

wypełnić – formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych, który stanowi 

załącznik nr 5 do Regulaminu. 

7. Liczba osób wymienionych w załączniku nr 4, nie wpływa bezpośrednio na wysokość 

pomocy, służy określeniu sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 

8. W razie okazania się, że osoba uprawniona złożyła nieprawdziwe oświadczenie o sytuacji 

życiowej, rodzinnej i materialnej, a otrzymała pomoc, o której mowa w § 16 i § 17 

Regulaminu, jest zobowiązana do jej zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi  

od dnia wypłaty świadczenia do dnia zwrotu. 

 

 

Rozdział 2 

Zespół Opiniująco-Doradczy 

 

§ 7.  

1. Zadaniem Komisji jest: 

1) analizowanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków wraz  

z załącznikami,  

2) opiniowanie złożonych wniosków,  
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3) monitorowanie rozdziału środków, 

4) sporządzanie planu rzeczowo-finansowego, 

5) sporządzanie informacji i sprawozdań z działalności Funduszu.  

2. Komisja składa się 4 członków, w tym:  

1) 1 przedstawiciela związków zawodowych działających na terenie szkoły, 

2) 2 przedstawicieli pracowników pedagogicznych, 

3) 1 przedstawiciela pracowników niepedagogicznych. 

3. Komisja podejmuje decyzje przy liczbie co najmniej 2 członków, w składzie której musi 

znajdować się przedstawiciel związków zawodowych. 

4. W przypadku nieobecności przedstawiciela związków zawodowych działających  

na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej  

w Bartoszycach, którego nieobecność uniemożliwia realizację zadań wynikających  

z Regulaminu, w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zwołania zebrania 

Komisji, zastępuje go inny przedstawiciel tego związku. 

5. Przewodniczącego komisji członkowie wybierają spośród siebie na pierwszym zebraniu.  

6. Komisję powołuje i odwołuje Dyrektor, wydając odpowiednie zarządzenie. 

7. Członkowie mogą zrezygnować z pracy w Komisji lub zostać odwołani przez Dyrektora, 

zwłaszcza w sytuacji długotrwałej nieobecności w pracy, uniemożliwiającej członkowi 

udział w pracach Komisji i z innych uzasadnionych przyczyn. 

8. Członkowie Komisji otrzymują imienne upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych. 

9. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności, co do informacji 

podjętych podczas posiedzeń Komisji.  

10. Oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania poufności, o której mowa w ust. 9 

składa się Pracodawcy w formie pisemnej przed podjęciem czynności związanych  

z udziałem w pracach Komisji. 

11.  Dopuszcza się niepowołanie Komisji. W takiej sytuacji obowiązki Komisji wykonuje 

Dyrektor. 

 

§ 8. 

1. Komisja ocenia wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz sporządza 

protokół, w którym zawiera w szczególności stwierdzone nieprawidłowości  

we wnioskach, propozycje przyznania bądź odmowy przyznania pomocy, który następnie 

przedstawia Dyrektorowi.  

2. Komisja w ramach swojej działalności: 

1) odbywa zebrania zwoływane przez Przewodniczącego Komisji – opiniuje  

i przedstawia Dyrektorowi zaopiniowane wnioski o przyznanie świadczenia  

z Funduszu, 

2) do 31 stycznia każdego roku sporządza sprawozdanie z rozdziału Funduszu w roku 

poprzednim, 

3) do 31 stycznia każdego roku – opracowuje roczny plan rzeczowo-finansowy. 

3.  W przypadku zaistnienia okoliczności o charakterze pilnej potrzeby wsparcia 

finansowego, Dyrektor lub Przewodniczący na wniosek Dyrektora zwołuje nadzwyczajne 

zebranie Komisji. 
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Rozdział 3  

Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych 

 

§ 9. 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:  

1) pracownicy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej  

w Bartoszycach, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i wymiar 

zatrudnienia, zwani dalej „pracownikami”,  

2) pracownicy będący w stanie nieczynnym, 

3) emeryci i renciści, nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne – byli pracownicy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy 

Orzeszkowej w Bartoszycach, dla których Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. 

Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach był ostatnim miejscem zatrudnienia przed 

nabyciem prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, 

4) członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt 1 - 2. 

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza się:  

1) pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej: dzieci własne, przysposobione oraz 

przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej. Dzieci współmałżonka oraz 

pozostające na utrzymaniu wnuki i rodzeństwo w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się 

w szkole – do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 lat, 

2) osoby wymienione w pkt. 1 niezdolne do samodzielnej egzystencji lub całkowicie 

niezdolne do pracy – bez względu na wiek,  

3) współmałżonka, partnera, jeżeli zamieszkuje wspólnie z osobą uprawnioną, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 i prowadzi wspólnie z nią gospodarstwo domowe.  

3. W przypadku zatrudnienia w szkole więcej niż jednego członka rodziny, każdy z nich ma 

takie samo prawo do wszystkich świadczeń określonych w planie wydatków na ogólnie 

przyjętych zasadach. Wyjątek stanowi zbieg uprawnień małżonków do dofinansowania 

form wypoczynku, o których mowa w § 10 ust. 1. 

 

 

Rozdział 4 

Zakres działalności socjalnej i finansowanej z Funduszu 

 

§ 10.  

W ramach świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku, środki Funduszu przeznacza się  

na dofinansowanie: 

1. zorganizowanego przez uprawnione podmioty, krajowego i zagranicznego 

wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, a jeśli się kształcą w szkole 

podstawowej i ponadpodstawowej – z wyłączeniem szkół dla dorosłych –  

do ukończenia nauki, w szczególności w formie zimowisk, kolonii, obozów, wczasów 

wypoczynkowych itp.; 

2. wypoczynku organizowanego przez pracownika, emeryta, rencistę i nauczyciela 

przebywającego na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych we własnym 

zakresie na jej wniosek. 
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§ 11.  

1. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, o którym mowa w § 10 ust. 

1, osoba uprawniona może złożyć do dwóch razy w ciągu roku kalendarzowego.  

Do wniosku załączony musi być oryginał rachunku lub faktury oraz oświadczenie 

organizatora wypoczynku o posiadaniu uprawnień do organizowania wypoczynku  

dla dzieci i młodzieży (załącznik nr 9) oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki  

w przypadku dzieci powyżej 18 lat.  

2. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w § 10 pkt 2, osoba 

uprawniona może złożyć raz w roku kalendarzowym.  

3. Wysokość dofinansowania ustalona jest w tabeli dopłat do usług socjalnych stanowiącej 

załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku ze środków Funduszu, stanowi załącznik  

nr 6. 

 

§ 12. 

Nauczycielom przysługuje świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust. 1a 

Karty Nauczyciela. 

 

§ 13.  

1. Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna finansowana ze środków 

Funduszu obejmuje: 

1) finansowanie imprez otwartych dla pracowników, emerytów, rencistów i nauczycieli 

przebywających na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych w formie imprez 

integracyjnych organizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2  

im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, 

2) dofinansowanie dla pracowników, emerytów, rencistów i nauczycieli przebywających  

na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych do wycieczek i innych form 

sportowo-rekreacyjnych, oświatowych, artystycznych, kulturalnych organizowanych 

przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach 

(tj.: transport, bilety wstępu do teatru, kina, muzeum, konsumpcja itp.) na ich wniosek. 

2. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ustalona jest w tabeli dopłat  

do usług socjalnych stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.  

 

§ 14. 

1. Finansowanie imprez otwartych o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 odbywa się w całości 

ze środków Funduszu. Osoby biorące udział w imprezie nie ponoszą żadnych 

dodatkowych opłat z tym związanych. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na stronie 

internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej  

w Bartoszycach. Powiadomienie i ogłoszenie o terminie imprezy następuje z co najmniej 

7-dniowym wyprzedzeniem.  

2. Informacja zwrotna o uczestnictwie musi nastąpić w terminie wskazanym w ogłoszeniu, 

o którym mowa w ust. 1.  

3. Ogłoszenie o formach dofinansowania, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 oraz  

o zasadach ich organizacji zamieszczane jest na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. 
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4. Współmałżonek, partner pracownika, emeryta, rencisty oraz nauczyciela pobierającego 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne może korzystać ze świadczeń, o których 

mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 w przypadku wolnych miejsc. Dofinansowanie może wynieść 

50% dofinansowania, które przysługuje pracownikowi, emerytowi, renciście  

i nauczycielowi pobierającemu nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

5. W przypadku korzystania ze świadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 przez 

osoby, o których mowa w ust. 4 wymagane jest złożenie przez pracownika, emeryta, 

rencistę oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 

wniosku o przyznanie świadczenia (załącznik nr 6). 

 

§ 15. 

1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na udzielanie pomocy finansowej  

lub rzeczowej (w formie paczek, bonów, talonów, kart podarunkowych i innych znaków) 

dla pracowników, emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne.  

2. Wysokość kwoty bazowej dofinansowania ustalana jest raz w roku w rocznym planie 

rzeczowo- finansowym. Pomoc finansowa lub rzeczowa przyznawana jest na podstawie 

tabeli dopłat do usług socjalnych stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Pomoc finansowa lub zamiennie rzeczowa (w formie paczek, bonów, talonów, kart 

podarunkowych lub innych znaków) przyznawana jest na wniosek pracownika, emeryta, 

rencisty i nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne  

nie częściej niż 2 razy w roku.  

 

§ 16.  

1. Osoba uprawniona, o której mowa w § 9. ust. 1 pkt 1-2 może ubiegać się o zapomogę 

pieniężną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, przez które należy rozumieć 

zdarzenie niezależne od woli człowieka, którego występowanie powoduje uszczerbek  

w dobrach osobistych lub dobrach majątkowych, albo zwiększenie jego potrzeb 

majątkowych w związku z zaistniałą sytuacją, tj.: nieszczęśliwy wypadek, długotrwała 

choroba, śmierć współmałżonka, kradzież, włamanie, pożar, zalanie mieszkania, 

zniszczenie domu, straty materialne w wyniku działania osób trzecich itp.  

2. Wysokość kwoty zapomogi losowej, o której mowa w ust. 1, Komisja ustala 

indywidualnie, biorąc pod uwagę stan posiadanych środków pieniężnych Funduszu  

oraz indywidualną sytuację materialną, życiową i rodzinną wnioskodawcy.  

3. Osoba ubiegająca się o pomoc, o której mowa w ust. 1 musi udokumentować zasadność 

złożenia wniosku, dołączyć stosowną dokumentację, tj.: kopię zaświadczenia 

lekarskiego, protokołu sporządzonego przez straż pożarną, policję lub inne uprawnione 

instytucje, oryginały faktur i rachunków potwierdzających koszt leczenia, dokumentację 

fotograficzną, dokumenty mogące wyjaśnić rozmiar strat lub kosztów które trzeba 

ponieść w związku z zaistniałym zdarzeniem itp.  

4. W przypadku ubiegania się o pomoc, o której mowa w ust. 1, termin złożenia wniosku 

(załącznik nr 6) wynosi do 6 miesięcy od zdarzenia. 
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§ 17. 

1. Pomoc materialna w formie rzeczowej udzielana jest poprzez: zakup paczek, bonów, 

talonów, kart podarunkowych lub innych znaków dla dzieci pracowników w wieku do lat 

15 (przyjmuje się cały rok kalendarzowy jako rok ukończenia wieku). 

2. Pomoc materialna, o której mowa w ust 1 przyznawana jest na wniosek pracownika  

nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 

3. Kwotę bazową ustala Komisja w zależności od posiadanych środków. Wysokość 

dofinansowania ustalona jest w tabeli dopłat do usług socjalnych stanowiącej załącznik 

nr 2 do Regulaminu. 

 

§ 18. 

1. Pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana z Funduszu udzielana jest w formie pożyczki 

mieszkaniowej pracownikom, emerytom, rencistom i nauczycielom przebywającym  

na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Wysokość udzielonej pożyczki  

nie może być wyższa niż 40 000 zł. 

2. Pożyczka mieszkaniowa może być przeznaczona na: 

1) budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielorodzinnym, 

2) zakup budynku mieszkalnego, względnie mieszkania, 

3) pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność, 

4) pokrycie kosztów partycypacji i kaucji związanych z najmem lokalu w TBS, 

5) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, 

6) przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia niemieszkalnego na cele 

mieszkalne, 

7) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej, 

8) remont i modernizację mieszkania lub domu, 

9) opłaty wymagane przy zamianie mieszkań. 

3. Wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe, które stanowią załącznik nr 7  

do Regulaminu, rozpatrywane są raz na kwartał. 

4. Pożyczka mieszkaniowa może być udzielona pracownikowi od pierwszego dnia 

zatrudnienia. 

5. Okres spłaty pożyczki mieszkaniowej dla osób zatrudnionych na czas określony nie może 

być dłuższy niż okres, na jaki zawarta jest umowa o pracę. 

6. Ponowna pożyczka mieszkaniowa może być przyznana osobie uprawnionej,  

pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na cele mieszkaniowe. 

7. Pożyczka mieszkaniowa dla pracownika wymaga poręczenia przez dwóch pracowników 

zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej  

w Bartoszycach, którzy osiągają wynagrodzenie w wysokości przekraczającej minimalne 

wynagrodzenie za pracę, określone w odrębnych przepisach. 

8. Pożyczka mieszkaniowa dla emeryta, rencisty, nauczycieli pobierających nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne wymaga poręczenia przez dwóch pracowników 

zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej  

w Bartoszycach, którzy osiągają wynagrodzenie w wysokości przekraczającej minimalne 

wynagrodzenie za pracę, określone w odrębnych przepisach lub co najmniej jednego 

pracownika i jednego emeryta, rencistę lub nauczyciela pobierającego nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne, którego ostatnim miejscem pracy był Zespół Szkół 
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Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. 

9. Pracownik może być jednocześnie poręczycielem maksymalnie dwóch innych pożyczek. 

10. Emeryt, rencista, nauczyciel przebywający na nauczycielskim świadczeniu 

kompensacyjnym może być poręczycielem jednej pożyczki. 

11. Pożyczki mieszkaniowe są oprocentowane w stosunku rocznym w wysokości 2%. 

12. Podstawą naliczania odsetek od udzielonej pożyczki mieszkaniowej stanowi kalkulator 

kredytowy: https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-kredytowy,12.html . 

13. Spłaty pożyczki następuje w ratach równych i nie może przekraczać 5 lat. Dopuszcza się 

możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki, nie ma to wpływu na wysokość ustalonych rat. 

14. Ustalone w umowie wysokości rat, będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia  

za pracę, łącznie z otrzymanymi nagrodami, zasiłkami chorobowymi, świadczeniami 

rehabilitacyjnymi. 

15. Byli pracownicy szkoły będący emerytami, rencistami, nauczycielami przebywającymi  

na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych spłatę rat pożyczki dokonywać będą  

na wskazany w umowie rachunek bankowy do 15 dnia każdego miesiąca. 

16. W przypadku 3-miesięcznej zwłoki w spłacie rat przez osobę uprawnioną do otrzymania 

pomocy, wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania zobowiązania w terminie 14 dni 

od otrzymania wezwania, o czym zawiadamia się poręczycieli. 

17. W razie zaprzestania spłat pożyczki mieszkaniowej przez pożyczkobiorcę zobowiązanie 

spłaty przenosi się solidarnie na poręczycieli. 

18. Niespłacona pomoc udzielona ze środków Funduszu staje się natychmiast wymagalna  

w przypadku: 

1) wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie porzucenia jej przez pracownika, 

2) rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy, 

3) rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 26 Karty Nauczyciela, 

4) wykorzystania pożyczki niezgodnie z jej przeznaczeniem. 

19. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn  

niż wymienione w ust 18, Pracodawca zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu  

i sposobu spłaty, z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. 

20. Zastrzeżenie wymienione w ust. 19 nie dotyczy przypadków przejścia na emeryturę  

lub rentę, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Wówczas spłata pożyczki 

następuje w sposób określony w ust. 13. 

21. Niespłaconą pożyczkę umarza się w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. 

22. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych na wniosek pożyczkobiorcy 

Dyrektor może zawiesić spłatę pożyczki na okres 1 roku. 

23. W przypadku dużej ilości wniosków o przyznanie pożyczki mieszkaniowej, jej przyznanie 

będzie uzależnione od możliwości Funduszu i kolejności wpływu wniosków. W pierwszej 

kolejności przyznaje się pożyczkę osobie ubiegającej się nią po raz pierwszy. 

24. Osobom, którym nie przyznano pożyczki, przedłuża się ważność wniosku do następnych 

zebrań Komisji. 

25. Pożyczkę przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, który stanowi załącznik nr 7  

do regulaminu.  

26. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu. 

 

 

https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-kredytowy,12.html
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Rozdział 5 

 Zasady przyznawania świadczeń  

 

§ 19. 

Terminy składania wniosków:  

1) do 20 marca i 10 grudnia – wnioski o dofinansowanie świadczeń określonych w § 15 

ust. 1 – pomoc finansowa lub rzeczowa, 

2) do 20 marca, do 20 czerwca, do 20 września i do 10 grudnia – wnioski o przyznanie 

pomocy określonej w § 18 ust. 1 – pożyczki na cele mieszkaniowe, 

3) do 20 marca (dotyczy zimowisk), do 20 września (dotyczy wypoczynku letniego) –

świadczenie określone w § 10 ust. 1 – wypoczynek dla dzieci i młodzieży w wieku  

do lat 18, 

4) do 20 czerwca – wnioski o dofinansowanie świadczeń określonych w § 10 ust. 2 – 

wypoczynek organizowany we własnym zakresie, 

5) do 10 grudnia – wnioski o dofinansowanie świadczeń określonych w § 17 ust. 1 – 

pomoc materialna w formie rzeczowej poprzez zakup paczek, bonów, talonów kart 

podarunkowych lub innych znaków dla dzieci osób uprawnionych w wieku do lat 15, 

6) do 6 miesięcy od zdarzenia losowego określonego w § 16 ust. 1– zapomoga losowa, 

7) na bieżąco, po zamieszczeniu ogłoszenia na stronie internetowej – pomoc określona  

w § 13 ust. 1 pkt 1 – finansowanie imprez otwartych, 

8) na bieżąco, po zamieszczeniu ogłoszenia na stronie internetowej – pomoc określona 

w § 13 ust. 1 pkt 2 – dofinansowanie do wycieczek i innych form sportowo-

rekreacyjnych, oświatowych, artystycznych, kulturalnych, 

9) do 20 marca pracownicy, a nowo zatrudnieni w ciągu 14 dni od nawiązania stosunku 

pracy – oświadczenie o uzyskanych dochodach określonych w § 20 ust. 2  

w poprzednim roku kalendarzowym, 

10) do 31 marca emeryci i renciści oraz nauczyciele pobierający nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne są zobowiązani przedłożyć do wglądu decyzję  

o waloryzacji emerytur i rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.  

 

§ 20. 

1. Podstawę do ustalenia świadczenia z Funduszu stanowi dochód, o którym mowa w § 20 

ust. 2 przypadający na osobę w rodzinie, uzyskany w roku poprzedzającym złożenie 

wniosku o świadczenie. 

2. Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej  

do złożenia wniosku i jej rodziny jest suma dochodów uzyskiwanych przez wszystkie 

osoby utrzymujące się we wspólnym gospodarstwie domowym. Na sumę dochodów 

składają się przede wszystkim: 

1) dochód wykazany w zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37), 

2) dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych, 

3) dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego, 

4) emerytury, renty, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. 

3. Dochodem na osobę w gospodarstwie domowym jest kwota wynikająca z podzielenia 

sumy dochodu gospodarstwa domowego przez liczbę miesięcy wynikających  
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z przedłożonych dokumentów, a następnie podzielenia uzyskanej kwoty przez liczbę 

osób pozostających we wspólnym gospodarstwie. 

4. Wnioskodawca ma obowiązek wykazać faktyczną wysokość wszystkich dochodów 

uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe w oświadczeniu, które stanowi załącznik  

nr 4 do Regulaminu. 

5. Dyrektor w trybie i na warunkach określonych w art. 221 § 1,2 i 4 Kodeksu Pracy  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz art. 253 K.P.C. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575) może 

zweryfikować prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu, na podstawie 

przedłożonych dokumentów. 

6. W przypadku niemożliwości wykazania dochodu, jak również w przypadku złożenia 

oświadczenia o rezygnacji ze złożenia oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej  

i materialnej osoba uprawniona, jest zakwalifikowana do najwyższej grupy dochodowej 

w tabeli dopłat do usług socjalnych (załącznik nr 2). 

 

§ 21. 

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, ul. Słowackiego  

11-200 Bartoszyce, który reprezentuje dyrektor szkoły, e-mail: zsp2@vp.pl. 

2. Dane osób uprawnionych do korzystania z Funduszu są przetwarzane na podstawie art. 8 

ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

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

osobowych (Dz. Urz. UE L119/1 z 04.05.2016 r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.). 

3. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez pracodawcę oraz działających w jego 

imieniu i z jego upoważnienia członków zakładowej Komisji, zobowiązanych  

do zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania funkcji w komisji  

oraz po jej zakończeniu. 

4. Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień  

do uzyskania świadczeń z Funduszu. 

5. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania 

sprostowania lub usunięcia (bycia zapomnianym) danych albo ograniczenia ich 

przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, otrzymanych  

w ustrukturyzowanym formacie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

 

Rozdział 6 

Źródła finansowania zakładowej działalności socjalnej 

 

§ 22. 

1. Fundusz, z którego finansowana jest zakładowa działalność socjalna, tworzy się  

z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby 

zatrudnionych w danym roku kalendarzowym. 

2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1 na jednego zatrudnionego 

wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej  

mailto:zsp2@vp.pl
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w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne 

wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 

3. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych w wysokości ustalanej 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, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, 

obowiązującej od 1 stycznia danego roku.  

4. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent  

oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Podstawa naliczenia odpisu są 

decyzje o waloryzacji emerytur i rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych 

przedkładane do wglądu Dyrektorowi do 31 marca każdego roku. 

5. Podstawę naliczenia odpisu na Fundusz stanowi przeciętna planowana w danym roku 

kalendarzowym liczba zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktyczne 

przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmującą pracowników pełnym i niepełnym 

wymiarze czasu pracy w przeliczeniu na pełny etat. 

 

§ 23. 

1. Środki Funduszu zwiększa się o: 

1) odsetki od środków Funduszu, 

2) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 

3) wierzytelności likwidowanych zakładowych Funduszy socjalnego i mieszkaniowego, 

4) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 

5) inne środki określone w odrębnych przepisach. 

 

§ 24. 

Odpisy i zwiększenia, o których mowa w § 22 i 23 Regulaminu, tworzą jeden Fundusz. 

 

§ 25. 

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

 

 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

 

§ 26. 

Regulamin Funduszu, jego wszelkie zmiany i uzupełnienia dokonywane są na piśmie  

i wymagają uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. 
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§ 27. 

1. Regulamin podlega udostępnieniu w sekretariacie i na stronie www Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach po jego uzgodnieniu  

i podpisaniu. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 

 

  § 28. 

1. Uchyla się Regulamin dotychczas obowiązujący. 

2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od wprowadzenia zarządzeniem Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. 

 

 

Uzgodniono ze związkiem zawodowym w dniu 25 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

 

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

                              (podpis i  pieczątka dyrektora szkoły) 


