
                                                                    R E G U L A M I N 

       ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH 

ZESPOŁU  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH  NR 5  W  KROŚNIE 
 

I  PODSTAWA  PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst 
jednolity: Dz. U. 2012 r.  poz. 592: z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2001r. nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
z późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 14,poz. 176 z późniejszymi zmianami). 

5. Rozporządzenie z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby 
zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
(Dz. U. Nr 43, poz. 349 z późniejszymi zmianami). 
 

II  POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania środkami 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 5 w Krośnie, zwanego dalej Funduszem.  

2. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przyznawania i realizowania świadczeń 
finansowanych ze środków Funduszu. 

§ 2 

1. Fundusz tworzy się w sposób i wysokościach określonych odpowiednimi przepisami: 
a. dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu 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) skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby 
zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty 
bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej 
obowiązującej od dnia 1-go stycznia, 

b. dla nauczycieli będących emerytami, rencistami i nauczycielami pobierającymi 
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu w wysokości 5% 
pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń 
kompensacyjnych, 

c. dla pracowników niepedagogicznych 37,5% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim 
półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza 
stanowiło kwotę wyższą. Wysokość tego wynagrodzenia ogłasza Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego nie później niż do 20 lutego każdego roku, 

d. dla każdego emeryta i rencistę byłego pracownika niepedagogicznego 6,25% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o którym mowa w pkt.1 lit. c. 

2. Odpisy o których mowa w pkt. 1 stanowią jeden Fundusz. 
 

3. Środki Funduszu zwiększa się w szczególności o: 



a. wpływy z opłat pobieranych od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych 
korzystających z działalności socjalnej, 

b. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 
c. odsetki od środków Funduszu, 
d. wpływy uzyskane ze spłat i oprocentowania pożyczek udzielonych na cele 

mieszkaniowe, 
e. środki niewykorzystane w poprzednim roku kalendarzowym. 

4. Dokumentami dla potrzeb ustalenia corocznego odpisu na ZFŚS dla:  
a. nauczycieli emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających świadczenie 

kompensacyjne są PIT-40 lub zaświadczenie z ZUS lub komplet odcinków 
emerytury, renty, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz 
oświadczenie o zatrudnieniu, którego wzór stanowi załącznik nr 7. 

b. pracowników niepedagogicznych  emerytów, rencistów, osób objętych 
świadczeniem przedemerytalnym jest oświadczenie o zatrudnieniu, którego wzór 
stanowi załącznik nr 7. 

5. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 może skutkować brakiem 
możliwości korzystania z Funduszu. Ostateczną decyzje podejmuje Pracodawca. 

 
§ 3 

1. Funduszem administruje Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie 
zwany dalej Pracodawcą. 

2. Księgowość szkoły wylicza corocznie wysokość środków Funduszu, która stanowi 
wyłączną podstawę do przygotowania  planu wydatkowania środków. 

3. Pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi ustala plan przychodów 
i wydatków środków Funduszu na każdy rok kalendarzowy. 

4. Zmiany w planie przychodów i wydatków Funduszu może dokonać Pracodawca w 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 

5. Sprawozdanie z realizacji Funduszu za rok ubiegły Pracodawca przedstawia 
związkom zawodowym do końca stycznia każdego roku. 

§ 4 

1. Równowartość dokonywanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie 
z postanowieniami niniejszego Regulaminu na dany rok kalendarzowy przekazywana 
jest na rachunek bankowy Funduszu do 30 września danego roku, przy czym w 
terminie do 31 maja danego roku przekazywana jest kwota stanowiąca 75% 
równowartości odpisów, o których mowa w § 2 pkt.1. 

2. Środki Funduszu gromadzone są na osobnym rachunku bankowym. 

§ 5 

1. Pracodawca powołuje szkolną komisję socjalną składającą się z następujących 
członków: 
- przewodniczący w osobie pracodawcy lub innej osoby powołanej przez pracodawcę 
- przedstawiciel nauczycieli wybrany przez radę pedagogiczną 
- przedstawiciel pracowników niepedagogicznych wybrany na zebraniu pracowników 
administracji i obsługi  
-przedstawiciel emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenie 
przedemerytalne i nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne wybrany na 
zebraniu ogólnym 
- po jednym przedstawicielu Związków Zawodowych działających w szkole. 
Komisja  rozpatruje i przygotowuje propozycję przyznawania świadczeń z Funduszu. 

2. Członkowie komisji z wyboru pełnią swoją funkcję przez 2 lata.   



3. Komisja przyjmuje propozycje świadczeń zwykłą większością głosów, przy obecności 
minimum 2/3 członków a w przypadku gdy głosowanie nie jest rozstrzygnięte decyzję 
podejmuje przewodniczący Komisji. 

4. Ostateczną decyzję podejmuje Pracodawca, który może zmienić ustalenia Komisji, 
jeśli stoją one w sprzeczności z zapisem Regulaminu. 

5. Komisja odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 
6. Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół. Protokół  podpisany przez 

członków Komisji i zatwierdzony przez Pracodawcę przechowywany jest 
u przewodniczącego Komisji.  
 

III  PRZEZNACZENIE  FUNDUSZU 

§ 6 

1. Środki Funduszu pozostałe po wypłacie świadczenia urlopowego dla nauczycieli 
zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela, przeznacza się na działalność organizowaną w 
ZSP nr 5,  w szczególności na: 
a. dofinansowanie świadczeń wczasowo - wypoczynkowych w wysokości co 

najmniej 50% środków Funduszu, 
b. pomoc rzeczową i finansową, 
c. dofinansowanie do wypoczynku organizowanego w formie turystyki grupowej,  
d. dofinansowanie udziału i działalności kulturalno-oświatowej w postaci imprez 

artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych,  
e. dofinansowanie uczestnictwa w różnych formach rekreacji ruchowej i imprez 

sportowych, 
f. zorganizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych na równych zasadach 

powszechnej dostępności przez osoby uprawnione do korzystania z Funduszu,  
g. pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości do 25% środków Funduszu. 

2. Wydatki wymienione w pkt. 1 lit. b-f  łącznie nie mogą przekroczyć 25% ogólnej 
kwoty Funduszu. 

3. Środki niewydatkowane w danym roku na cele wymienione w pkt. 1 przekazane są na 
zwiększenie Funduszu w kolejnym roku. 

4. Zasady i tryb korzystania ze świadczeń Funduszu, o których mowa w § 6 przedstawia 
tabela planowanych świadczeń, osób uprawnionych i warunków realizacji Funduszu,  
której wzór stanowi załącznik nr 1. 

 
IV     OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU ORAZ 

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
 

§ 7 
 

1. Ze świadczeń finansowanych z Funduszu określonych w § 6 mogą korzystać: 
a. pracownicy ZSP nr 5 w Krośnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub 

mianowania, 
b. emeryci, renciści (w okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy), 

osoby objęte świadczeniem przedemerytalnym i  nauczyciele pobierający  
świadczenie kompensacyjne, których ostatnim miejscem pracy przed odejściem na  
emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne był ZSP nr 5 w Krośnie, 

c. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 lit. a i b, 
d. dzieci własne lub przysposobione pozostałe po zmarłych w okresie zatrudnienia 

pracowników ZSP nr 5, utrzymujących się z renty po pracowniku ZSP nr 5, uczące 
się i nie pracujące, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, 



2. Ze świadczeń, o których mowa w § 6 pkt.1 lit. g  nie mogą korzystać osoby, 
przebywające w dniu wypłaty na urlopie bezpłatnym udzielonym na okres co najmniej 
3 miesięcy oraz osoby wymienione w pkt. 1 lit. c – d. 

3. Członkami rodzin pracowników  uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są: 
a. współmałżonek,  
b. pozostałe na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne lub przysposobione do lat 

18, a jeżeli się uczą i nie pracują – do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej 
niż do ukończenia 25 roku życia. 

4. Świadczenia z Funduszu przyznaje Pracodawca po uzyskaniu opinii Komisji. 
W przypadku, gdy o świadczenie ubiega się Pracodawca, po uzyskaniu opinii Komisji, 
świadczenia z Funduszu przyznaje wicedyrektor szkoły. 
 

§ 8 
 

1. Świadczenia socjalne są formą pomocy przyznaną osobom uprawnionym na ich 
wniosek i nie mają charakteru roszczeniowego. 

2. Decyzja o przyznaniu oraz wysokość przyznanych świadczeń uzależniona jest od 
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 

3. Oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i zaliczeniu do odpowiedniej grupy 
w oparciu o kryterium dochodowe, dokonuje pracownik kadr, biorąc pod uwagę 
średni miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny ustalony na 
postawie złożonych oświadczeń, którego wzór stanowi załącznik nr 2.  

4. W razie wątpliwości co do wiarygodności przedstawionych dokumentów i stanu 
faktycznego, Pracodawca może przeprowadzić działania sprawdzające wiarygodność 
złożonego oświadczenia, w tym żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów. 

 
 

V  ŚWIADCZENIA WCZASOWO-WYPOCZYNKOWE 
 

§ 9 
 

1. Świadczenia wczasowo-wypoczynkowe, o których mowa w § 6 pkt. 1 lit. a, realizuje 
się przez: 
a. wypłatę jednorazowego świadczenia dla nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych do dnia 30 czerwca każdego roku, 
b. wypłatę jednorazowego świadczenia dla emerytów, rencistów, nauczycieli 

pobierających świadczenie kompensacyjne i osób objętych świadczeniem 
przedemerytalnym do dnia 30 czerwca każdego roku, 

c. wypłatę jednorazowego świadczenia dla dzieci po zmarłych pracownikach 
o których mowa w § 7 pkt. 1 lit. d do dnia 30 czerwca każdego roku. 

 
 

§ 10 
 

1. Wysokość świadczenia o którym mowa w § 9 pkt.1 lit. a – c ustala się w oparciu o: 
a. miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny według oświadczenia, 

którego wzór stanowi załącznik nr 2, 
b. tabelę procentów dofinansowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3. 

2. Pracodawca zastrzega sobie możliwość wglądu do zeznania podatkowego, 
na podstawie którego zostało wypełnione oświadczenie. 

3. Osoby, które nie złożyły oświadczenia korzystają ze świadczeń na zasadach ogólnej 
dostępności, a nie korzystają ze świadczeń opartych na kryterium dochodowym.  



4. W przypadku drastycznej udokumentowanej zmiany warunków socjalno-bytowych 
rodziny, pracownik może dodatkowo złożyć oświadczenie poza terminem. 

5. Pracownicy nowo przyjęci do pracy w okresie miesiąca od podjęcia pracy składają 
oświadczenie zgodnie z pkt. 1. 
 

 
 
 

§ 11 
 

1. Osobom zatrudnionym na czas określony, którym stosunek pracy ustaje w ciągu roku, 
świadczenie przysługuje pod warunkiem pozostawania w zatrudnieniu w dniu wypłaty 
świadczenia. 
 

VI  POMOC RZECZOWA I FINANSOWA 
 

§ 12 
 

1. Ze świadczeń w ramach pomocy rzeczowej i finansowej mogą korzystać raz 
w roku osoby uprawnione, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej 
lub potrzebujące doraźnej pomocy z przyczyn losowych. 

2. Wysokość i termin przyznania świadczeń, o których mowa w pkt.1 mogą być 
także uzależnione od wysokości środków pieniężnych znajdujących się 
w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie. 

 
§ 13 

 
1. Świadczenia w ramach pomocy rzeczowej i finansowej przyznawane 

są w następujących formach: 
a. pomoc rzeczowa polegająca na zakupie określonych towarów,  
b. pomoc finansowa realizowana przez wypłatę zapomóg przyznanych 

w związku z długotrwałą chorobą w wysokości od 300,00 zł do 500,00 zł. 
c. pomoc finansowa realizowana przez wypłatę zapomóg przyznanych 

w związku z trudnymi warunkami materialnymi do wysokości  500,00 zł, 
d. pomoc finansowa realizowana poprzez wypłatę zapomóg w związku 

z uszczerbkiem w mieniu na skutek zdarzeń losowych (kradzież, pożar, 
powódź, zalanie, szkody spowodowane czynnikami atmosferycznymi, 
wypadek lub przestępstwo) do wysokości  1000,00 zł, 

2. W wyjątkowych sytuacjach Pracodawca może zwiększyć wysokość świadczeń 
wymienionych w pkt. 1 lit. b i c do 1000,00 zł. 

3. Pomoc rzeczowa w okresie Świąt Bożego Narodzenia dla  dzieci pracowników 
ZSP nr 5, które w danym roku kalendarzowym ukończyły jeden rok życia i do 31 
grudnia danego roku kalendarzowego ukończą nie więcej niż 14-sty rok życia. 

4. Decyzję o przyznaniu i wartości pomocy rzeczowej dla dzieci ustala się w oparciu 
o kryterium dochodowe oraz wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 6. 

5. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osoby 
uprawnionej, pomoc z Funduszu wymienionej w pkt.1 lit. a – d można przyznać 
częściej niż raz w roku. 

 
 
 
 

 



§ 14 
 

1. Podstawą przyznania świadczenia, o którym mowa w § 13 pkt.1 jest wniosek 
osoby uprawnionej, bezpośredniego przełożonego lub związku zawodowego 
skierowany do Pracodawcy. 

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie sytuacji 
stanowiącej dowód ubiegania się o świadczenie: 
a. zaświadczenie lekarskie  – w przypadku długotrwałej (przewlekłej) choroby, 
b. w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, powódź, 

zalanie, szkody spowodowane czynnikami atmosferycznymi, wypadek lub 
przestępstwo) – dokumenty potwierdzające zdarzenie, m.in. zaświadczenie 
odpowiedniego organu, oświadczenie świadka, kopia protokołu, 

c. faktury, rachunki i inne dokumenty potwierdzające wydatki ubiegającego się 
o świadczenie. 

3. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wniosek składa związek zawodowy lub 
bezpośredni przełożony, komisja może odstąpić od potrzeby analizy dokumentów 
wymienionych w pkt.2. 

4.  Odmowne załatwienie wniosku wymaga uzasadnienia przyczyny odmowy 
w protokole Komisji.  

5.  Wnioskodawca, któremu odmówiono świadczenia, może w ciągu 14 dni  
uzupełnić   brakujące dokumenty bądź oświadczenia wskazane w decyzji .  

 
VII  DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNA, 
 KULTURALNO-OŚWIATOWA I TURYSTYCZNA 

 
§ 15 

 
1. Działalność sportowo-rekreacyjna, kulturalno-oświatowa i turystyczna organizowana 

lub wskazana przez Pracodawcę dotycząca w szczególności: 
a. dofinansowania wypoczynku organizowanego w formie   turystyki grupowej,  
b. dofinansowania uczestnictwa w imprezach artystycznych i kulturalno-

oświatowych,  
c. dofinansowanie uczestnictwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych, 
d. organizowania  imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalno-oświatowych  
e. organizowania spotkań na równych zasadach powszechnej dostępności przez 

osoby uprawnione do korzystania z Funduszu. 
2. Szczegółowe zasady i tryb korzystania ze świadczeń, o których mowa w  pkt. 1,  

przedstawia tabela planowanych świadczeń, osób uprawnionych i warunków realizacji 
Funduszu,  której wzór stanowi załącznik nr 1. 
 

§ 16 
 

1. Wysokość dofinansowania o którym mowa w § 15 pkt. 1 lit. a-c,  ustala się na 
wniosek uprawnionych (załącznik nr 8)  w oparciu o tabele procentów dofinansowania 
(załącznik nr 3). 
 
 
 
 
 
 
 



VIII  POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE 
 

§ 17 
 

1. Pomocy na cele mieszkaniowe udziela się uprawnionym pracownikom w formie 
pożyczki na: 
a) budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym, 
b) kupno domu jednorodzinnego lub mieszkania, 
c) nadbudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego, 
d) adaptacje pomieszczeń na cele mieszkalne, 
e) remont domu jednorodzinnego, 
f)  remont mieszkania, 
g) przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej 

w przypadku osoby uprawnionej, jej współmałżonka, dzieci lub innej osoby 
pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 
§ 18 

 
1. Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielone, z wyłączeniem osób wskazanych 

w § 7 pkt. 2: 
a. pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony, 
b. pracownikom zatrudnionym na czas określony, obejmujący okres spłaty 

przyznanej pożyczki, 
c. emerytom, rencistom (w okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy), 

osobom przebywającym na świadczeniu przedemerytalnym i nauczycielom 
pobierającym  świadczenie kompensacyjne, których ostatnim miejscem pracy 
przed odejściem na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne lub 
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne był ZSP nr 5 w Krośnie, 

2. Małżonkowie, w przypadku gdy oboje są pracownikami ZSP nr 5 lub emerytami, 
rencistami, osobami objętymi świadczeniem przedemerytalnymi i nauczycielami 
pobierającymi świadczenie kompensacyjne, mogą ubiegać się o dwie pożyczki na ten 
sam cel.  
 
 

§ 19 
 

1. Wysokość pożyczki  na cele wskazane w § 17 pkt.1 lit. a, b, c, d może wynosić 
czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego datę 
przyznania pożyczki. 

2. Wysokość pożyczki  na cele wskazane w § 17 pkt.1 lit. e może wynosić  trzykrotność 
przeciętnego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego datę przyznania pożyczki,  

3. Wysokość pożyczki na cele wskazane w § 17 pkt.1 lit. f i g może wynosić 
dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego datę 
przyznania pożyczki. 
 

§ 20 
 

1. Okres spłaty pożyczki na cele określone § 17 pkt.1 lit. a, b, c, d wynosi do 5 lat, 
2. Okres spłaty pożyczki na cele określone § 17 pkt.1 lit. e wynosi do 3 lat, 
3. Okres spłaty pożyczki na cele określone § 17 pkt.1 lit. f i g wynosi  do 2 lat,  
4. Zaciągnięcie kolejnej pożyczki na cele określone w § 17 możliwe jest po całkowitej 

spłacie poprzedniej pożyczki. 
 



§ 21 
 

1. Wniosek o przyznanie pożyczki powinien być skierowany na druku, którego wzór 
stanowi załącznik nr 4. 

2. Do wniosku o przyznanie pożyczki na cele wskazane w § 17 należy dołączyć jeden 
z poniższych dokumentów: 
a. pozwolenie na budowę domu, 
b. akt notarialny kupna domu lub mieszkania, 
c.  pozwolenia na nadbudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego, 
d. umowę z zarządcą budynku udostępnieniu pomieszczeń do przebudowy lub 

umowę notarialną uzyskania prawa własności pomieszczeń i zezwolenie na ich 
adaptację – w przypadku wniosku na adaptację pomieszczeń na cele 
mieszkaniowe, 

e. w przypadku wniosku na remont domu – akt własności lub potwierdzenie 
zameldowania z Urzędu Miasta lub Gminy, 

f. na remont mieszkania bez załączników, 
g. inne dokumenty, które w indywidualnych przypadkach  pożyczkodawca uzna za 

konieczne. 
 

§ 22 
 

1. Wnioski, które należy złożyć w sekretariacie szkoły są rozpatrywane w kolejności ich 
złożenia. 

2. Komisja może rozpatrzyć wniosek poza kolejnością w następujących 
udokumentowanych przypadkach: uszczerbek w mieniu na skutek zdarzeń losowych 
(kradzież, pożar, powódź, zalanie, szkody spowodowane czynnikami 
atmosferycznymi, wypadek lub przestępstwo)   

3. Podstawą wypłaty przyznanej kwoty pożyczki jest zawarcie umowy pożyczki, 
(załącznik 5 i 5a) podpisanej przez Pracodawcę i głównego księgowego oraz dwóch 
poręczycieli. 

4. Poręczycielem musi być pracownik ZSP nr 5 w Krośnie, zatrudniony na czas 
nie krótszy niż przewidywany okres spłaty pożyczki. 

5. Poręczycielem nie może być współmałżonek pożyczkobiorcy. 
6. Niespisanie umowy pożyczki do 3 miesięcy od daty jej przyznania powoduje 

anulowanie decyzji o pożyczce. 
7. Osoba zainteresowana ponownym przyznaniem pożyczki, którą anulowano, 

zobowiązana jest do złożenia nowego wniosku. 
8. Wnioski o pożyczkę rozpatrywane są przez Komisję co najmniej dwa razy w roku. 
 

§ 23 
 

1. Pożyczka z Funduszu jest oprocentowana. Oprocentowanie pożyczki jest stałe 
i wynosi 1% w stosunku rocznym. 

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

 
§ 24 

 
1. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 52 KP lub rozwiązania 

stosunku pracy przez pracownika z wyłączeniem osób przechodzących na emeryturę, 
rentę, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, niespłacona pożyczka wraz z 
odsetkami podlega spłacie w całości w ciągu 30 dni. 



2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pożyczkobiorcy, Pracodawca może 
wyrazić zgodę na nowe zasady i formę spłaty zaciągniętej pożyczki, które określone 
zostaną w aneksie do umowy. 

 
§ 25 

 
1. Pracownik może wystąpić do Pracodawcy z wnioskiem o wcześniejszą spłatę 

pożyczki udzielonej z Funduszu. 
2. Po wyrażeniu zgody przez Pracodawcę, pracownik w ciągu 30 dni jest zobowiązany 

do jednorazowej spłaty pożyczki, natomiast pozostałe odsetki, licząc od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła spłata, są umorzone. 
 

§ 26 
 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek 
pożyczkobiorcy, możliwe jest zawieszenie spłaty pożyczki na okres do jednego roku i 
tylko jeden raz przez okres spłaty pożyczki. Spłata pożyczki następuje automatycznie 
po zakończeniu okresu zawieszenia pożyczki. 

2. Okres spłaty pożyczki może zostać wydłużony maksymalnie o 1 rok w przypadku 
zdarzenia losowego powodującego zubożenie pożyczkobiorcy lub w przypadku 
rozwiązania z nim stosunku pracy z przyczyn dotyczących Pracodawcy. 

3. W przypadku wydłużenia okresu spłaty pożyczki, kwota odsetek od pozostałego do 
spłaty kapitału naliczona będzie proporcjonalnie do pozostałego okresu zatrudnienia. 

4. Zmiana zasad spłaty pożyczki dokonywana jest poprzez podpisanie aneksu do umowy 
określającego zasady i formę spłaty. 

5. O wydłużenie okresu spłaty pożyczki ubiegać się mogą również poręczyciele. 
6. Decyzję o  wydłużeniu okresu spłaty pożyczki podejmuje Pracodawca po zasięgnięciu 

opinii Komisji. 
7. Przedkładający wniosek winien udokumentować okoliczności wydłużenia okresu 

spłaty pożyczki, na które powołuje się w jego uzasadnieniu.  
8. Pożyczka może być umorzona w części lub w całości w przypadku śmierci 

pożyczkobiorcy na ogólnie przyjętych zasadach. Decyzję podejmuje Pracodawca po 
zasięgnięciu opinii Komisji. 

  
§ 27 

 
1. Przechowywanie zawartych umów o udzielenie pożyczek oraz prowadzenie ich 

ewidencji należy do  księgowości ZSP nr 5 w Krośnie. 
2. Księgowość dokonuje bieżącej kontroli realizacji umów o udzielenie pożyczek oraz 

podejmuje działania zapewniające wykonywanie wynikających z umów obowiązków 
pożyczkobiorców i poręczycieli. 
 
 

IX  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 28 
 

Ostateczną decyzję o przyznaniu świadczeń wynikających z zapisów Regulaminu podejmuje 
Pracodawca. 
 
 
 

 



§ 29 
 

Regulamin Funduszu oraz załączniki podlegają uzgodnieniom ze związkami zawodowymi. 
Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone w formie aneksów po uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi. 
 

§ 30 
 

Regulamin uzgodniony ze związkami zawodowymi i podpisany przez Pracodawcę wchodzi 
w życie z dniem podpisania i staje się obowiązującym aktem prawnym.  
Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej szkoły i dostępny w bibliotece szkolnej. 
 

 
 
 

§ 31 
 

Od dnia podpisania niniejszego Regulaminu traci ważność Regulamin Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie z dnia 
11 lutego 2011 r. 
 
 
Krosno, dnia………………………………... r. 
                                                                                             

 Zatwierdzam: 
 
Związki zawodowe. 
 

 
 
 
 
 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 „Tabela planowanych świadczeń, osób uprawnionych i warunków 
realizacji Funduszu” 

Załącznik nr 2 „Oświadczenie” 

Załącznik nr 3 „Tabela procentu dofinansowania” 

Załącznik nr 4 „Wniosek o pożyczkę” 

Załącznik nr 5  „ Umowa w sprawie pożyczki z Funduszu na cele mieszkaniowe zawarta 
z pracownikiem” 

Załącznik nr 5a „ Umowa w sprawie pożyczki z Funduszu na cele mieszkaniowe zawarta 
z emerytem, rencistom, nauczycielem pobierającym świadczenie kompensacyjne” 

Załącznik nr 6 „Wniosek – pomoc rzeczowa w okresie Świat Bożego Narodzenia dla 
dzieci pracowników ZSP Nr 5, które do 31 grudnia danego roku kalendarzowego ukończą 
nie więcej niż 14-sty rok życia” 



Załącznik nr 7 „Oświadczenie o zatrudnieniu” 

Załącznik nr 8 „Wniosek o dofinansowanie” 

 



Załącznik nr 1 

Tabela planowanych świadczeń, osób uprawnionych i warunków realizacji 
Funduszu  

 

poz. świadczenie uprawnieni i warunki realizacji 

Świadczenia wczasowo- wypoczynkowe 

1 Jednorazowe finansowe 
świadczenie wypoczynkowe 
dla nauczycieli i 
pracowników  

Wszyscy pracownicy. 

Zgodnie z § 9 pkt. 1 lit.a 
Regulaminu, wg kryterium 
dochodowego 

2 Jednorazowe finansowe 
świadczenie dla emerytów, 
rencistów, nauczycieli 
pobierających świadczenie 
kompensacyjne i osób 
objętych świadczeniem 
przedemerytalnym 

Zgodnie z § 9 pkt. 1 lit.b 
Regulaminu, wg kryterium 
dochodowego 

 

3 Jednorazowe finansowe 
świadczenie dla dzieci po 
zmarłych pracownikach 
o których mowa w § 7 pkt. 1 
lit. d 

Zgodnie z § 9 pkt. 1 lit.c 
Regulaminu, wg kryterium 
dochodowego 

Zapomogi i pomoc rzeczowa, pomoc na cele mieszkaniowe 

4 Zapomogi losowe 

 

Pracownicy, emeryci, renciści, 
osoby pobierające świadczenie 
przedemerytalne, nauczyciele 
pobierający świadczenie 
kompensacyjne, członkowie 
rodziny po zmarłym pracowniku. 
Zgodnie z § 13 pkt. 1 lit. c – d 
Regulaminu , wg kryterium 
dochodowego 

5 Zapomogi rzeczowe  

 

Pracownicy, emeryci, renciści, 
osoby pobierające świadczenie 
przedemerytalne, nauczyciele 
pobierający świadczenie 



kompensacyjne. Zgodnie z § 13 
pkt. 1 lit. a Regulaminu,  wg 
kryterium dochodowego 

6 Zapomogi zdrowotne 

 

Pracownicy, emeryci, renciści, 
osoby pobierające świadczenie 
przedemerytalne, 
nauczyciele pobierający 
świadczenie kompensacyjne i 
członkowie ich rodzin. Zgodnie z 
§ 13 pkt. 1 lit. b Regulaminu,  wg 
kryterium dochodowego 

7 Pomoc rzeczowa w okresie 
Świat Bożego Narodzenia 
dla dzieci pracowników 

Dzieci pracowników, emerytów, 
rencistów, osoby pobierające 
świadczenie przedemerytalne, 
nauczycieli pobierający 
świadczenie kompensacyjne. 
Zgodnie z § 13 pkt. 3 
Regulaminu,  wg kryterium 
dochodowego 

8 Pożyczki na cele 
mieszkaniowe 

Pracownicy, emeryci, renciści 
osoby pobierające świadczenie 
przedemerytalne, nauczyciele 
pobierający świadczenie 
kompensacyjne. 

Udział w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo- rekreacyjnych 
organizowanych przez Pracodawcę 

9 Dofinansowanie udziału w 
imprezach 

kulturalno –oświatowych:  

dopłaty do biletów do  kina,  
teatru, występów 
artystycznych, muzeum, 
wystaw itp. 

 

Pracownicy, emeryci, renciści, 
osoby pobierające świadczenie 
przedemerytalne, nauczyciele 
pobierający świadczenie 
kompensacyjne oraz członkowie 
ich rodzin  

Dofinansowanie: 
Pracownicy, emeryci, renciści, 
osoby pobierające świadczenie 
przedemerytalne, nauczyciele 
pobierający świadczenie 
kompensacyjne , członkowie ich 
rodzin  wg kryterium 
dochodowego. 
Zgodnie z § 15 pkt. 1 lit. b 
Regulaminu i załącznikiem nr 3   



10 Dofinansowanie udziału w 
imprezach sportowo –
rekreacyjnych:  

- dopłaty do biletów na 
basen wskazany przez 
Pracodawcę (nie więcej niż 
4 razy w miesiącu, 
dofinansowanie 50 % do 
biletów) 

- dopłata do biletów do 
innych imprez sportowo-
rekreacyjnych na wniosek 
grupy uprawnionych – 
minimalna liczba 
uprawnionych 5 osób. 

 

Pracownicy i członkowie rodzin 
pracownika. 
Emeryci, renciści, osoby 
pobierające świadczenie 
przedemerytalne, nauczyciele 
pobierający świadczenie 
kompensacyjne  i członkowie ich 
rodzin. 
Dofinansowanie  dla pracownika, 
emeryta, rencisty, osoby 
pobierające świadczenie 
przedemerytalne, nauczyciela 
pobierającego świadczenie 
kompensacyjne  i członków ich 
rodzin. 
Zgodnie z § 15 pkt. 1 lit. c 
Regulaminu i załącznikiem nr 3 

Działalność sportowo- rekreacyjna i turystyczna organizowana przez 
Pracodawcę 

11 Turnieje z okazji Dnia 
Nauczyciela   

Pracownicy, emeryci, renciści, 
osoby pobierające świadczenie 
przedemerytalne, nauczyciele 
pobierający świadczenie 
kompensacyjne, oraz członkowie 
ich rodzin. Dofinansowany  ze 
środków Funduszu. 

 Minimalna liczba uczestników: 
15 osób 

12 Wycieczka na grzybobranie 
( 1 -dniowa)  

Pracownicy, emeryci, renciści, 
osoby pobierające świadczenie 
przedemerytalne, nauczyciele 
pobierający świadczenie 
kompensacyjne,  oraz członkowie 
ich rodzin.  
Inne osoby na zasadzie pełnej 
odpłatności.  
Przejazd finansowany w całości  
ze środków funduszu.   
Minimalna liczba uprawnionych 
uczestników: 15 osób 



13 Wycieczka na narty  

(1 -dniowa)  

Pracownicy, emeryci, renciści, 
osoby pobierające świadczenie 
przedemerytalne, nauczyciele 
pobierający świadczenie 
kompensacyjne oraz członkowie 
ich rodzin. Inne osoby na 
zasadzie pełnej odpłatności. 
Przejazd finansowany w całości  
ze środków funduszu.  Minimalna 
liczba uprawnionych 
uczestników: 15 osób 

14 Wycieczka  

(2-dniowe i dłuższa) 

krajowa i zagraniczna (zakup 
usługi turystycznej przez 
Pracodawcę) 

Zasady organizacji i naboru 
wycieczki przedstawione 
będą każdorazowo przez 
Pracodawcę w regulaminie 
wycieczki. 

Pracownicy, emeryci, renciści, 
osoby pobierające świadczenie 
przedemerytalne, nauczyciele 
pobierający świadczenie 
kompensacyjne oraz członkowie 
ich rodzin  

Dofinansowanie: 
Pracownicy, emeryci, renciści, 
osoby pobierające świadczenie 
przedemerytalne, nauczyciele 
pobierający świadczenie 
kompensacyjne  , członkowie ich 
rodzin  wg kryterium 
dochodowego zgodnie z 
załącznikiem nr 3. Minimalna 
liczba uprawnionych uczestników 
wycieczki: 35 osób 

15 Wycieczka (1 -dniowa) 
połączona z 
dofinansowaniem udziału w 
imprezach kulturalno –
oświatowych wg poz. 9 
załącznika nr 1  

Osoby , które zakupiły bilety 
z dofinansowania do imprezy 
kulturalno –oświatowej. 

Przejazd finansowany w całości  
ze środków funduszu.  Minimalna 
liczba uprawnionych 
uczestników: 15 osób 

Imprezy okolicznościowe organizowane przez Pracodawcę na zasadach 
ogólnej dostępności 

16 Impreza okolicznościowa 
Dzień Kobiet 

Pracownicy, emeryci, renciści, 
osoby pobierające świadczenie 
przedemerytalne, nauczyciele 



 pobierający świadczenie 
kompensacyjne. Finansowana w 
całości  ze środków funduszu. 

17 Impreza okolicznościowa na 
zakończenie roku szkolnego-  
Piknik Świętojański  

Pracownicy, emeryci, renciści, 
osoby pobierające świadczenie 
przedemerytalne, nauczyciele 
pobierający świadczenie 
kompensacyjne. Finansowana w 
całości  ze środków funduszu. 

18 Impreza okolicznościowa z 
okazji Dnia Nauczyciela  

Pracownicy, emeryci, renciści, 
osoby pobierające świadczenie 
przedemerytalne, nauczyciele 
pobierający świadczenie 
kompensacyjne . Finansowana w 
całości  ze środków funduszu. 

19 Impreza okolicznościowa -
Opłatek  

 

Pracownicy, emeryci, renciści, 
osoby pobierające świadczenie 
przedemerytalne, nauczyciele 
pobierający świadczenie 
kompensacyjne. Finansowana w 
całości  ze środków funduszu. 

 

Zatwierdzam 

Związki zawodowe 



 
Załącznik nr 2                                                                                          ........................................... 

( miejscowość, data) 

.................................................................. 
      (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
.................................................................. 
               (dokładny adres zamieszkania) 
 
 

OŚWIADCZENIE 1 
za okres:   1 styczeń ………….… r. – 31 grudnia ……..……..r. 

1. Oświadczam, że liczba członków mojej rodziny2 (wraz za mną) wynosi …………. Osób. 

2. Średni miesięczny dochód netto w roku ……….. na 1 członka rodziny wynosi: 

  

Grupa Wysokość dochodu netto Wstawić „X” we 
właściwym wierszu 

A Do wysokości 100% średniej płacy netto w ZSP 5 
z roku poprzedniego 3 

 

B Od 101 do 150 % średniej płacy netto w ZSP 5 
z roku poprzedniego 3 

 

C Powyżej 150% średniej płacy netto w ZSP 5 
z roku poprzedniego 3 

 

D Nie podaję wysokości dochodu  

Prawidłowość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy/a 
odpowiedzialności karnej. 

          ------------------------------------------------------- 
       (Podpis składającego oświadczenie) 
 
Pracodawca jest zobowiązany do zareagowania w sytuacji podejrzenia o złożeniu przez osobę ubiegająca się o przyznanie 
świadczeń z Funduszu Socjalnego nieprawidłowych danych w oświadczeniu o dochodach w celu przyznania tych 
świadczeń (art.8 ust. 1 ustawy o ZFŚS). 
 
Nie podanie dochodów w oświadczeniu kwalifikuje uprawnionego do grupy osób najlepiej zarabiających.  
        Zatwierdzam: 
Związki Zawodowe: 
 

                                                             
1 Oświadczenie proszę złożyć do dnia 31 maja danego roku 
2 Zgodnie z §7 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, 
członkami rodzin pracowników, uprawnionymi do świadczeń z funduszu są:  

a) Współmałżonek 
b) pozostałe na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne lub przysposobione do lat 18, a jeżeli się uczą i nie pracują – 

do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. 
3 Kwoty wyliczone przez księgowość szkoły na podstawie średniej płacy netto w ZSP nr 5 z roku poprzedniego. 



Załącznik nr 3 

Tabele procentu dofinansowania. 

Dla uprawnionych, o których mowa w § 7 pkt. 1 lit. a, b, d  

Grupa Dofinansowanie [procent] 

A 100 

B 90 

C 80 

D 50 

 

 

 

Dla uprawnionych, o których mowa w § 7 pkt. 1 lit. c  

Grupa Dofinansowanie [procent] 

A 50 

B 45 

C 40 

D 25 

 

Wyliczone kwoty dofinansowania zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że kwotę do 0,49 
złotych pomija się, a kwotę od 0,50 złotych zaokrągla się do pełnych złotych.  

 

        Zatwierdzam 

Związki Zawodowe 



Załącznik nr 4 

Imię i nazwisko: ………………………….……………………………………. 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………. 

Zatrudniony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie / emeryt/ rencista/ nauczyciel 
pobierający świadczenie kompensacyjne/ osoba objęta świadczeniem przedemerytalnym4 

Na stanowisku: …………………………………………….. 

     WNIOSEK 
O przyznanie pożyczki z Funduszu w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie 
 

1. Proszę o przyznanie pożyczki ze środków  Funduszu z przeznaczeniem na5: 
a. budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym, 
b. kupno domu jednorodzinnego lub mieszkania, 
c. nadbudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego, 
d. adaptacje pomieszczeń na cele mieszkalne, 
e. remont domu jednorodzinnego, 
f. remont  mieszkania, 
g. przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej 

w przypadku osoby uprawnionej, jej współmałżonka, dzieci lub innej osoby 
pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. 
 

2.  Data otrzymania poprzedniej pożyczki z Funduszu…………………………………. 
 

3. Do wniosku o przyznanie pożyczki należy dołączyć następujące dokumenty: 
a. pozwolenie na budowę domu, 
b. akt notarialny kupna domu, 
c. pozwolenia na nadbudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego, 
d. umowę z zarządcą budynku udostępnieniu pomieszczeń do przebudowy lub 

umowę notarialną uzyskania prawa własności pomieszczeń i zezwolenie na ich 
adaptację – w przypadku wniosku na adaptację pomieszczeń na cele 
mieszkaniowe, 

e. w przypadku wniosku na remont domu – akt własności lub potwierdzenie 
zameldowania z Urzędu Miasta lub Gminy, 

f. przypadku remontu mieszkania – bez załączników 
g. stosowne dokumenty potwierdzające przystosowanie mieszkania lub domu do 

potrzeb osoby niepełnosprawnej. 
 
 
 
………………………                                    …………………………………. 

                  (data)                                                                                                     (podpis wnioskodawcy)          
 

 Zatwierdzam: 
Związki zawodowe: 

                                                             
4 Niewłaściwe skreślić 

5  Zaznacz właściwe 
 



Załącznik nr 5 

UMOWA 
w sprawie pożyczki z Funduszu na cele mieszkaniowe. 

 

W dniu …………………r. pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie 
zwanym dalej zakładem pracy, w imieniu którego działają: 

………………….. - Dyrektor Szkoły 

…………………. - Główny Księgowy 

a Panem/nią/ …………………… 

zwanym/ą/ dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym/ą/: ……………………………………. 
zatrudnionym/ą/ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie została zawarta 
umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Decyzją z dnia ……………………….. r. w trybie i na zasadach określonych 
w  Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie z dnia …………………… r. została przyznana 
pożyczka ze środków Funduszu w wysokości ………………. zł (słownie: 
…………………………………. ……./100) 
z przeznaczeniem na …………………………………… 
oprocentowana w wysokości 1% w stosunku rocznym. 

2. Kwota pożyczki zostanie wpłacona na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy 
nr …………………………, w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres ……… lat w miesięcznych ratach: 
pierwsza ………….. zł, następne …………….. zł miesięcznie, poczynając od dnia 
………………r. Spłata pożyczki powinna być zakończona do dnia ……………… r. 
 

§ 3 

W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może być zawieszona na ustalony okres, 
a w szczególnych uzasadnionych przypadkach pożyczka może być częściowo umorzona – 
zgodnie z § 26 Regulaminu. 

§ 4 

Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wypłaty uposażenia do potrącania należnych 
rat pożyczki wraz z odsetkami – zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu 
miesięcznego wynagrodzenia za pracę, poczynając od podanego wyżej dnia spłaty pierwszej 
raty. 

§ 5 

Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami, a w przypadku zastosowania § 3 umowy 
także cała kwota warunkowo umorzona, staje się natychmiast wymagalną w przypadku: 
1) rozwiązania stosunku pracy – przez pożyczkobiorcę w drodze samowolnego porzucenia 

pracy, przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pożyczkobiorcy, przez 
pożyczkobiorcę w drodze wypowiedzenia, 

2) sprzedaż przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego /lokalu w domu mieszkalnym/, na 
którego budowę udzielona została pożyczka, 



3) ustania członkowstwa pożyczkobiorcy w spółdzielni budownictwa mieszkaniowego – 
w tym przypadku spółdzielnia potrąci pożyczkobiorcy z wpłaconego na jej konto wkładu 
całą kwotę przelaną z Funduszu i zwróci ją na rachunek tego funduszu, gdyby 
w międzyczasie nastąpiła częściowa spłata pożyczki, rozliczenie z pożyczkobiorcą 
dokonane zostanie przez zakład pracy. 

§ 6 

Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków 
udzielonej pożyczki zawartych w niniejszej umowie. W tym przypadku zakład pracy ustali 
w porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki. 
 

§ 7 

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

§ 8 
W przypadku stwierdzenia, że pobrana pożyczka ze środków Fundusz została przeznaczona 
na inny cel jak podany na wniosku pożyczkobiorca będzie zmuszony zwrócić całą kwotę 
w trybie natychmiastowym. 

§ 9 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które 
otrzymują: pożyczkobiorca i zakład pracy. 
       ............................................................... 
        /podpisy przedstawicieli ZSP Nr 5 w Krośnie/ 

Za poręczycieli proponuję:  
1. Pan /i/ .......................................................................................................................... 

Dowód osobisty nr ................................. wydany przez ............................................. 
Adres zamieszkania .................................................................................................... 

2. Pan /i/ .......................................................................................................................... 
Dowód osobisty nr ................................. wydany przez ............................................. 
Adres zamieszkania .................................................................................................... 
 

         ............................................................... 
         /podpis pożyczkobiorcy/ 

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki ze środków Funduszu 
zaciągniętej przez pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę – jako solidarnie współodpowiedzialni – 
na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 
 
      Podpisy poręczycieli: 
 
   1/ ...............................................    2/ ............................................... 
 

Stwierdzam własnoręczność podpisów: 

 

        Zatwierdzam 

Związki zawodowe 



Załącznik nr 5a 

UMOWA 

w sprawie pożyczki z Funduszu na cele mieszkaniowe. 

W dniu …………………. r. pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie 
zwanym dalej zakładem pracy, w imieniu którego działają: 
……………………. - Dyrektor Szkoły 

……………………. - Główny Księgowy 

a Panem/nią/ ………………………… 

zwanym /ą/ dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym /ą/ ……………………………… 
emerytem / rencistą / nauczycielem pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne/ 
osobą objętą świadczeniem przedemerytalnym, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Decyzją z dnia ……………………….. r. w trybie i na zasadach określonych 
w  Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie z dnia …………………… r. została przyznana 
pożyczka ze środków Funduszu w wysokości ………………. zł (słownie: 
…………………………………. ……./100) 
z przeznaczeniem na …………………………………… 
oprocentowana w wysokości 1% w stosunku rocznym. 

2. Kwota pożyczki zostanie wpłacona na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy 
nr …………………………, w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres ……… lat w miesięcznych ratach: 
pierwsza …………. zł, następne ……………… zł miesięcznie, poczynając od dnia 
………………..r. Spłata pożyczki powinna być zakończona do dnia ………...…….. r. 

§ 3 

W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może być zawieszona na ustalony okres, 
a w szczególnych uzasadnionych przypadkach pożyczka może być częściowo umorzona – 
zgodnie z § 26 Regulaminu. 

§ 4 

Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonywać comiesięcznej wpłaty należnych rat pożyczki 
wraz z odsetkami – zgodnie z § 2 niniejszej umowy do kasy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie lub na rachunek bankowy: PBS O/Krosno 
13 8642 1083 2002 8306 2397 0003, poczynając od podanego wyżej dnia spłaty pierwszej 
raty. 

§ 5 

Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami, a w przypadku zastosowania § 3 umowy 
także cała kwota warunkowo umorzona, staje się natychmiast wymagalną w przypadku: 
1) sprzedaż przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego /lokalu w domu mieszkalnym/, 

na którego budowę udzielona została pożyczka, 
2) ustania członkowstwa pożyczkobiorcy w spółdzielni budownictwa mieszkaniowego – 

w tym przypadku spółdzielnia potrąci pożyczkobiorcy z wpłaconego na jej konto wkładu 



całą kwotę przelaną z Funduszu i zwróci ją na rachunek tego funduszu, gdyby 
w międzyczasie nastąpiła częściowa spłata pożyczki, rozliczenie z pożyczkobiorcą 
dokonane zostanie przez ZSP Nr 5 w Krośnie. 

 
§ 6 

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

§ 7 

W przypadku stwierdzenia, że pobrana pożyczka ze środków Fundusz została przeznaczona 
na inny cel jak podany na wniosku pożyczkobiorca będzie zmuszony zwrócić całą kwotę 
w trybie natychmiastowym. 

§ 8 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które 
otrzymują: pożyczkobiorca i ZSP Nr 5 w Krośnie. 

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

        /podpisy przedstawicieli ZSP Nr 5 w Krośnie/ 

Za poręczycieli proponuję:  
1. Pan /i/ .......................................................................................................................... 

Dowód osobisty nr ................................. wydany przez ............................................. 
Adres zamieszkania .................................................................................................... 

2. Pan /i/ .......................................................................................................................... 
Dowód osobisty nr ................................. wydany przez ............................................. 
Adres zamieszkania .................................................................................................... 
 

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

         /podpis pożyczkobiorcy/ 

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki ze środków Funduszu 
zaciągniętej przez pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę – jako solidarnie współodpowiedzialni – 
na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 
       

Podpisy poręczycieli: 
 

  1/ ...............................................    2/ ............................................... 

Stwierdzam własnoręczność podpisów: 

 

         Zatwierdzam 

Związki zawodowe 



Załącznik nr 6 

 
Wniosek – ………….. rok 

 
Pomoc rzeczowa w okresie Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci pracowników ZSP Nr 5, 

zgodnie z § 13 pkt. 3. 

 

Oświadczam, że mam na utrzymaniu dzieci urodzone od dnia 1 stycznia……………: 

/proszę podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka/ 

 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................... 

5. ........................................................................................................................................... 

6. ........................................................................................................................................... 

Uwaga: Oświadczenie proszę złożyć do dnia 31 października ……….. r. 

 

 

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

 /data i czytelny podpis pracownika/   

 

 
 
      
 

Zatwierdzam 

Związki zawodowe 

 
 



Załącznik nr 7 

.................................................................................................................. 
/nazwisko i imię/       /data urodzenia/ 
 
.................................................................................................................. 
/adres zamieszkania/ 
 

telefon…………………………………..………. 

 

OŚWIADCZENIE 

(Oświadczenie proszę złożyć do ZSP Nr 5 w Krośnie do dnia …………………. roku.) 

 

Oświadczam, że od dnia ……..….……………………………………………………………………………………………………..….…… 
/podać datę przyznania/przejścia na emeryturę/rentę/nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, itp./ 

pobieram świadczenie emerytalne / rentowe / nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne inne (jakie) ………………………………………………………………………………….…………………….….….……………., 
na które przeszedłem/łam z ……………………………………………..………..…………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/podać miejsce/zakład pracy, z którego osoba odeszła na emeryturę/rentę /nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, itp./ 

 oraz: 
 obecnie pozostaję równocześnie w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy * ………..… 

…………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………………..……………………….…… 
/podać miejsce/zakład pracy oraz okres na jaki została zawarta umowa/ 

 

 obecnie nie pozostaję równocześnie w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy * 
 
 

O zaistniałych zmianach w wyżej podanych przeze mnie informacji, zobowiązuję się 
niezwłocznie poinformować Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych Nr 5 w Krośnie.  
 
 
 
 

..................................................................................... 
/data i czytelny podpis/ 

 

* niepotrzebne skreślić 
 
 

Zatwierdzam 

Związki zawodowe 

 
 
 
 



Załącznik nr 8 

Imię i nazwisko: ………………………….……………………………………. 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………. 

Zatrudniony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie / emeryt/ rencista/ nauczyciel 
pobierający świadczenie kompensacyjne/ osoba objęta świadczeniem przedemerytalnym6 

Na stanowisku: …………………………………………….. 

 

Wniosek o dofinansowanie 
 
Proszę o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krosnie z przeznaczeniem na: 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Do wniosku dołączam: 
1. …………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………... 
3. …………………………………………………………………………………………... 
4. …………………………………………………………………………………………... 

 
 

………………………                                    …………………………………. 
                  (data)                                                                                                     (podpis wnioskodawcy)          

 
 Zatwierdzam: 

Związki zawodowe: 

 
 
 
 

 

                                                             
6 Niewłaściwe skreślić 


