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REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  

w 

SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 

w GDYNI 

 

wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr z dnia 24.02.2021 

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1070), zwana dalej „ustawą o ZFŚS”, 

2.   Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity                             

Dz. U. z 2019 r., poz. 263), 

3.   Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2019 r.                  

poz. 2215), 

4.   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)                     

(Dz. Urz. UE L119), 

5.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w 

sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. 2009., Nr 43, poz.349). 

6.   Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity                      

Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tworzy się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Gdyni. 

7.   Regulamin został uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych 

działających w   szkole: NSZZ „Solidarność" i ZNP. 

8.   Regulamin określa osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu, 

cele na które mogą być przeznaczone środki Funduszu oraz zasady przyznawania 

świadczeń. 

9.Osobami uprawnionymi nazywa się pracownika, emeryta i rencistę. 
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II  ZASADY TWORZENIA, GROMADZENIA I WYDATKOWANIA 

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCIALNYCH 

 

1.   Fundusz tworzy się z: 

- corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby 

zatrudnionych pracowników w oparciu o aktualne przepisy - odpis na 1 etat 

administracyjno-obsługowy wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu 

roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę 

wyższą oraz na 1 etat nauczyciela 110% kwoty bazowe określanej dla pracowników 

państwowej sfery budżetowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej: 

- darowizn oraz zapisów od osób fizycznych i prawnych, 

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu, 

- wpływów z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 

- innych środków określonych w odrębnych przepisach. 

2.    Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami dokonuje się odpisu                                   

na podstawie decyzji o waloryzacji emerytury lub renty. 

3.   Zwiększa się Fundusz o odpis dla emerytów i rencistów (niebędących 

nauczycielami) w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego                      

w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu, jeżeli 

stanowiło kwotę wyższą, 

4.   Wysokość odpisu podstawowego może być również zwiększona o 6,25 % 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku 

do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

5.   Równowartość odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy jest 

przekazywana na rachunek bankowy Funduszu do 30 września tego roku, z tym,                   

że w terminie do 31 maja tego roku musi być przekazana kwota stanowiąca co 

najmniej 75% równowartości odpisu. 

6.   Środkami Funduszu administruje Dyrektor Szkoły. 

7.   Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą 

na rok następny. 

8.   Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 
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9.   Podstawę gospodarowania środkami Funduszu na dany rok stanowi plan, 

określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności 

socjalnej , z uwzględnieniem puli na cele mieszkaniowe (Fundusz Mieszkaniowy). 

10.   Projekt planu podziału świadczeń na dany rok przygotowuje komisja Socjalna       

w terminie do 31 marca, w uzgodnieniu z przedstawicielami związków 

zawodowych. 

11.   Plan podziału świadczeń zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

12.   W trakcie roku, w trybie opisanym w punkcie 10 i 11, można dokonać korekty 

planu podziału świadczeń. 

13.   W terminie do dnia 31 stycznia zostanie ogłoszone wykonanie planu 

finansowego za rok poprzedni. 

14.   Za merytoryczne prowadzenie spraw odpowiada trzyosobowa Komisja 

Socjalna, której członkowie są wybierani na zebraniu pracowników rozpoczynającym 

rok kalendarzowy. 

15.   W skład Komisji Socjalnej wchodzą trzy osoby wybierane spośród pracowników 

szkoły. 

Dodatkowo wybierany jest członek Komisji Socjalnej, który pełni funkcję rezerwową: 

-   w przypadku, gdy o świadczenie ubiega się jeden z członków komisji Socjalnej, 

-   w przypadku nieobecności członka Komisji Socjalnej i koniecznością zwołania 

posiedzenia Komisji. 

16.   Zadaniem Komisji Socjalnej jest skompletowanie dokumentacji niezbędnej                     

do ubiegania się o świadczenie z Funduszu, a następnie przedłożenie tych 

dokumentów Dyrektorowi Szkoły. 

17.   Komisja Socjalna opiniuje wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego,                         

o które ubiega się wnioskujący uprawniony, potwierdzając to podpisem. 

18.   Dyrektor Szkoły podejmuje ostateczną decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu 

wniosku pracownika, emeryta lub rencisty. 

19.   W przypadku przyznania świadczeń dla Dyrektora Ośrodka ostateczną decyzję, 

po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej podejmuje Wicedyrektor Ośrodka. 

20.   Postanowienia Dyrektora i Komisji Socjalnej dotyczące przyznania świadczenia 

z Funduszu, dokumentowane są w formie decyzji o przyznaniu lub odmowie 

przyznania świadczenia. 

21.   Decyzja nie wymaga uzasadnienia. 
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III  OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ    

ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH 

 

1.   Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są: 

a) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy                                 

na podstawie umowy o pracę (niezależnie od rodzaju umowy), mianowania oraz 

członkowie ich rodzin, 

b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 

c) pracownicy przebywający na urlopach zdrowotnych. 

d)        emeryci i renciści dla których SOSW nr 2 był ostatnim miejscem zatrudnienia     

            przed przejściem na emeryturę, rentę 

2.    Za uprawnionych do korzystania ze świadczeń członków rodzin uważa się 

także: 

a) współmałżonków, jeśli zamieszkują lub prowadzą wraz z pracownikiem 

wspólne gospodarstwo domowe, 

b) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci 

przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci 

współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu pracownika -                       

w wieku do 18 lat, a jeśli kształcą się w szkole - do ukończenia nauki, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Osoby w stosunku do których orzeczono 

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności - bez względu na wiek, 

c) rodziców i teściów prowadzących wspólne gospodarstwo domowe                                   

z pracownikiem. 

3.    Inne osoby uprawnione: 

a)        osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych, dla których SOSW 

nr 2 była ostatnim miejscem zatrudnienia (np. pod warunkiem, że nie podjęły pracy), 

4.   Osoby, o których mowa w rozdziale III punkcie 1d, ubiegające się o świadczenia     

z funduszu, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z funduszu 

poprzez przedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury, renty. 

5.   Ubiegając się o świadczenia na członków rodziny, o których mowa w rozdziale 

III 2b , należy złożyć następujące dokumenty: 
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a)      w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie potwierdzające 

pobieranie nauki oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu 

pracownika, emeryta lub rencisty i z nim zamieszkuje. 

b)      w przypadku dzieci niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub niezdolnych 

do pracy – orzeczenie zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności lub organu 

rentowego, 

6.   Osoby o których mowa w rozdziale III w punkcie 2a, zobowiązane są przedłożyć 

oświadczenie o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym (tzn. 

zamieszkiwaniu z pracownikiem), emerytem, rencistą lub osobą uprawnioną                          

na mocy ustawy o ZFŚS do korzystania z funduszu. 

7.   Osoby, o których mowa w rozdziale III  punkt 3a, ubiegające się o świadczenia                  

z  funduszu, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania                              

z funduszu poprzez przedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia 

przedemerytalnego i oświadczeniu o niepodjęciu pracy. 

 

 

IV  PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW Z ZAKŁADOWEGO                                          

FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

1.   Środki Funduszu przeznacza się na: 

a) dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży (pracownika, emeryta, 

rencisty) w wieku od 7 lat do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż                             

do ukończenia 24 lat, zorganizowanego w formie wycieczek, kolonii, obozów, 

zimowisk, 

b) dofinansowanie wczasów profilaktyczno-leczniczych, pobytu w sanatorium 

na leczeniu lub rekonwalescencji   

c) dofinansowanie wczasów organizowanych przez pracowników we własnym 

zakresie tzw. „wczasy pod gruszą", 

d) świadczenie urlopowe dla nauczycieli na zasadach określonych w art.53 ust.    

1a Karty Nauczyciela 

e) dofinansowanie wczasów turystycznych trwających co najmniej 14 dni 

organizowane przez emeryta lub rencistę we własnym zakresie  

f)         dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej                                                                                 

g) bezzwrotną pomoc rzeczową lub finansową : 
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-    bezzwrotne zapomogi pieniężne losowe, w przypadku indywidualnych zdarzeń 

     losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby, 

-    bezzwrotne zapomogi pieniężne z okazji świąt Bożego Narodzenia przysługują 

tylko pracownikom  SOSW  

-    bezzwrotne zapomogi pieniężne z tytułu urodzenia dziecka 

h)       udzielanie zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe  

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „zdarzenie losowe", ale zgodnie ze 

znaczeniem, jakie ma ono w języku potocznym, jest to zdarzenie zależne od kolei 

losu, wydarzeń życia. Zdarzenia losowe mogą być więc spowodowane nie tylko 

działaniem sił przyrody, ale również działaniem ludzi, pod warunkiem jednak,                     

że zachowane są przesłanki losowości, tzn. musi zachodzić zdarzenie 

nieprzewidywalne, niezależne od woli człowieka i nie do uniknięcia mimo 

zachowania należytej staranności. 

2.   Pożyczki mieszkaniowe, o których mowa w punkcie 1g, mogą być udzielone na: 

a) remont i modernizację mieszkania lub domu, 

b) przystosowanie mieszkania lub domu dla potrzeb osób o ograniczonej 

sprawności fizycznej, 

c) pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki                      

na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

d) zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego - od spółdzielni mieszkaniowej, firmy budującej domy w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej, od osoby fizycznej, 

e) budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub budowę domu 

jednorodzinnego. 

f) modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokal 

mieszkalny, 

g) kaucje i opłaty wymagane przy kupnie i zamianie mieszkań. 
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V  ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ                                                                                  

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

1.   Przyznawanie i wysokość świadczeń ze środków Funduszu zależy od sytuacji 

życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego, a w przypadku pomocy 

mieszkaniowej - także od jego sytuacji mieszkaniowej.  

2.   W pierwszej kolejności świadczenia przyznawane są uprawnionym o niskich 

dochodach, samotnie wychowującym dzieci, opiekującym się dziećmi i członkami 

rodziny wymagającymi specjalnej troski lub leczenia. 

3.   Osoby uprawnione  starające się o dofinansowanie z Funduszu składają 

każdorazowo pisemne wnioski (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla 

nauczycieli wynikających z Karty Nauczyciela). 

4.   Wzory wniosków stanowią integralna część Regulaminu jako jego załączniki. 

Załącznik nr 1- wniosek o przyznanie zapomogi losowej 

Załącznik nr 2- wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku/pobytu w sanatorium 

Załącznik nr 3- podanie o przyznanie świątecznej pomocy finansowej 

Załącznik nr 4- wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu biletów 

Załącznik nr 5- oświadczenie nauczyciela ubiegającego się o dofinansowanie twz.”wczasów 

pod gruszą” 

Załącznik nr 6 - oświadczenie pracownika ubiegającego się o dofinansowanie twz.”wczasów 

pod gruszą” 

Załącznik nr 7 – wniosek o przyznanie świadczenia urlopowego dla emeryta i rencisty 

Załącznik nr 8- wniosek o przyznanie pożyczki z funduszu mieszkaniowego 

Załącznik nr 9- umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej 

Załącznik nr 10 – protokół z posiedzenia komisji mieszkaniowej 

5.   Emeryci i renciści muszą każdorazowo dołączyć decyzję o waloryzacji emerytury. 

6.   Pracownicy SOSW 2 pracujący w jeszcze innym zakładzie pracy muszą 

przedstawić zaświadczenie o wysokości zarobków z drugiej placówki. W przypadku 

braku takiego zaświadczenia automatycznie przechodzą do najwyżej zarabiającej 

grupy. 

7.   Z wnioskiem o udzielenie pomocy może wystąpić sam uprawniony, jego 

bezpośredni przełożony lub organizacja związkowa. 
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8.   Podstawę ustalenia wysokości świadczenia stanowi oświadczenie uprawnionego 

o sytuacji materialnej, uwzględniające wysokość dochodów brutto uzyskiwanych 

przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo 

domowe osoby w rodzinie (ze wszystkich źródeł), w przeliczeniu na jedną osobę, 

wyliczone jako średnia z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc,  w którym 

złożono wniosek. 

9.   Odmowa złożenia oświadczenia o dochodzie brutto na osobę w rodzinie jest 

równoznaczna z utratą prawa do uzyskania świadczenia z Funduszu, o które 

wnioskuje pracownik. 

10.   Uprawniony, który złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o swojej sytuacji 

materialnej i rodzinnej, przedłożył sfałszowany dokument lub w inny sposób 

świadomie i celowo wprowadził pracodawcę w błąd podlega ukaraniu zgodnie                        

z art. 233, 270,271 Kodeksu karnego. 

11.   Uprawniony, któremu odmówiono przyznania świadczenia z Funduszu, o które 

się ubiegał, może wystąpić w ciągu 7 dni od daty podjęcia przez Dyrektora tej 

decyzji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania, jeśli istnieje podejrzenie, 

że decyzja jest niezgodna z obowiązującym Regulaminem. 

12.   Wniosek taki powinien zawierać: dane personalne wnioskodawcy, wskazanie 

świadczenia będącego przedmiotem wniosku oraz wskazanie punktu Regulaminy, 

który został naruszony. 

13.   Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i podejmuje ostateczną 

decyzję, powiadamiając o niej wnioskodawcę. 

14.   Świadczenia socjalne, finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. 

Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone odmownie, nie mają roszczenia                         

do jakiejkolwiek wypłaty z tego tytułu. 

15.   Załatwione odmownie wnioski uprawnionych ubiegających się  o świadczenie 

nie wymagają uzasadnienia, a decyzja Dyrektora odmawiająca wypłaty jest 

ostateczna. 

16.   Ilekroć w Regulaminie używa się pojęcia „minimalne wynagrodzenie za pracę", 

rozumie się przez to wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 

2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 2020 poz. 1596). 
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VI  BEZZWROTNA POMOC RZECZOWA 

 

1.   Bezzwrotna pomoc rzeczowa i pieniężna przyznawana jest uprawnionym                          

w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych,  w szczególności: długotrwałej 

choroby, śmierci pracownika, a także w razie kradzieży, pożaru lub zalania 

mieszkania. 

2.   Kryterium przyznawania pomocy pieniężnej wymienionej określa każdorazowo 

pracodawca po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz mając                                

na uwadze sytuację finansową Funduszu. 

3.   Osoba ubiegająca się o bezzwrotną zapomogę, do wniosku o jej przyznanie 

obowiązana jest dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia,                             

w związku, z którym pomoc ma zostać przyznana (np. protokołów, faktur, 

zaświadczeń lekarskich, akt zgonu, akt urodzenia itp.). 

4.    Wysokość bezzwrotnej zapomogi losowej uzależniona jest od rodzaju sytuacji w 

jakiej znalazł się wnioskujący uprawniony oraz możliwości finansowych Funduszu, 

ale nie może być wyższa niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

5.   W razie śmierci pracownika uprawniony może otrzymać pomoc, jeżeli w wyniku 

tego zdarzenia jego sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu lub jeżeli 

uprawniony na skutek sytuacji życiowej czy prawnej poniósł koszty związane z 

pogrzebem. Pomoc finansowa może zostać przyznana do wysokości poniesionych 

przez uprawnionego kosztów, pomniejszonych o kwotę przysługującego zasiłku z 

ubezpieczenia społecznego, nie więcej jednak niż do wysokości 100% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Dokumentem potwierdzającym wysokość poniesionych 

kosztów są kopie rachunków i faktur wystawionych na uprawnionego. 

6.   Wzór stosownego wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

VII  DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU  DZIECI I  MŁODZIEŻY  

 

1.   Z dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty 

prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wycieczek, kolonii, obozów                              

i zimowisk, mogą korzystać dzieci uprawnionych w wieku od 7 lat do czasu 

ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat.  

2.   Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie przez pracownika wniosku, 

którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu oraz dokumentu 

potwierdzającego zapłatę za uczestnictwo dziecka w określonej formie wypoczynku 
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zorganizowanego, a także zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo dziecka 

wystawione przez organizatora wypoczynku. 

3.   Wysokość dofinansowania określa Tabela Nr 1, będąca załącznikiem do 

niniejszego Regulaminu. 

4.   Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż faktycznie poniesione koszty 

wynikające z dokumentu potwierdzającego zapłatę. 

5.   Z dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

uprawniony może skorzystać nie częściej niż raz w roku. 

 

VIII  DOFINANSOWANIE DO RÓŻNYCH FORM WYPOCZYNKU  

 

1.   Pracownicy mają prawo do świadczenia urlopowego. 

2.   Wysokość świadczenia urlopowego odpowiada odpisowi podstawowemu,                         

o którym mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych                          

(37,5% z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)                              

i jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia 

nauczyciela w danym roku szkolnym, tj. od 01 września poprzedniego roku 

kalendarzowego  do 31 sierpnia roku bieżącego. 

3.    Świadczenie urlopowe przysługuje także nauczycielom przebywającym na 

urlopie zdrowotnym( udzielanym dla poratowania zdrowia) i urlopie 

wychowawczym. 

4.   Świadczenie urlopowe przysługuje wszystkim nauczycielom, którzy pozostawali 

w danym roku szkolnym w stosunku pracy i nie wymaga uprzedniego złożenia 

wniosku. 

5.   Pracownicy mogą otrzymać pomoc finansową na wypoczynek zorganizowany 

we własnym zakresie (tzw. „wczasy pod gruszą"). 

6.   Emeryci i renciści mogą skorzystać z dofinansowania wczasów turystycznych 

trwających co najmniej 14 dni organizowanych we własnym zakresie po złożeniu 

wniosku.  Wzór stosownego wniosku stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego 

Regulaminu. 

7.   Przyznanie tego świadczenia oraz jego wysokość są warunkowane: 

a) korzystaniem przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w wymiarze                    

co najmniej 14 dni kalendarzowych. Do kolejnych 14 dni kalendarzowych wlicza się 
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także dni wolne od pracy (niedziele, święta i dni wolne od pracy wynikające                                

z harmonogramu). 

b) legitymowaniem się określonym dochodem na osobę w rodzinie ( średnia 

krajowa w danym roku ). 

c) w przypadku niewykorzystania do końca roku kalendarzowego przez 

pracownika urlopu w wymiarze określonym w pkt.8a - pracownik zobowiązany                 

jest do zwrotu wypłaconego świadczenia. 

8.   Podstawą przyznania dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we 

własnym zakresie jest złożenia przez pracownika wniosku, którego wzór stanowi 

Załącznik Nr 5 (nauczyciele) Nr 6 ( pracownicy administracji i obsługi)  do niniejszego 

Regulaminu, a wypłata powinna nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu 

poprzedzającym rozpoczęcie urlopu pracownika. 

9.   Wysokość dofinansowania i kryteria dochodowe obowiązujące w danym roku 

kalendarzowym ustala każdorazowo Komisja Socjalna, biorąc pod uwagę pozostałe 

z zaplanowanych na wypoczynek dla pracowników środków ( po naliczeniu 

świadczeń urlopowych przysługujących nauczycielom ) oraz ilość złożonych przez 

pracowników wniosków. 

10.   Ustalenia komisji opiniują działające w Ośrodku organizacje związkowe i 

ostatecznie podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora. 

11.   Dopłata do jednej z form wypoczynku przysługuje uprawnionemu raz w roku. 

 

 

IX  DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ 

SPORTOWO-REKREACYJNEJ   

 

1.   Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej  i sportowo-rekreacyjnej                         

w SOS W Nr 2 w Gdyni obejmuje: 

a)      finansowanie imprez wypoczynkowych, kulturalno-oświatowych                                      

o charakterze organizowanym przez pracodawcę na zasadzie powszechnej 

dostępności dla wszystkich pracowników (tj. pikniki, kuligi, ogniska, wyjazdy 

integracyjne) 

b)      finansowanie zakupu biletów wstępu dotyczących  wyjść do kin, teatrów, oper 

i na występy artystyczne. (50% ceny biletu, bilet nie może być droższy niż 200zł) 
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2.   Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie przez pracownika wniosku, 

którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu 

 

X  DOFINANSOWANIE POBYTU W SANATORIUM ,                                               

LECZENIA UZDROWISKOWEGO  I  REHABILITACYJNEGO                                            

 

1.   Dofinansowanie do pobytu w sanatorium lub leczenia uzdrowiskowego                               

i rehabilitacyjnego przysługuje uprawnionym na podstawie orzeczenia lekarskiego 

wydanego na podstawie odrębnych przepisów. 

2.   Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie przez uprawnionego 

wniosku, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu oraz 

skierowania lekarskiego i oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę za pobyt 

w sanatorium lub leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacyjne. 

3.   Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż faktycznie poniesione koszty 

wynikające z dokumentu potwierdzającego zapłatę. 

4.   Z dofinansowania do pobytu w sanatorium lub leczenia uzdrowiskowego                            

i rehabilitacyjnego uprawniony może skorzystać nie częściej niż na dwa lata. 

5.   Ilość dofinansowanych osób uzależniona jest od możliwości finansowych 

Funduszu. 

 

XI  TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 

 

1.   Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu składane są do 15-go każdego 

miesiąca do Komisji Socjalnej, z wyłączeniem świadczeń urlopowych. 

2.   Realizacja wniosków następuje do 25-go każdego miesiąca, na podstawie decyzji 

o przyznaniu świadczenia, podpisanej przez członków Komisji Socjalnej                                     

i zatwierdzonej przez Dyrektora Szkoły ( z wyłączeniem wniosków z funduszu 

mieszkaniowego) 

3.   Komisja Socjalna weryfikuje złożone wnioski pod względem merytorycznym                       

i formalnym, opiniuje, a następnie przedkłada Dyrektorowi Szkoły. 

4.   Wnioski o pożyczkę mieszkaniową pracownik, emeryt, rencista  może złożyć 

tylko 2 razy w ciągu roku, w terminie do 31 maja lub 30 września. 
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5.   Emeryci i renciści mogą składać wnioski na dofinansowanie wczasów 

turystycznych organizowanych we własnym zakresie do 15 maja. 

6.  Pracownicy mogą składać wnioski na twz.”wczasy pod gruszą” do 15 czerwca. 

7.   W przypadku ograniczonych możliwości finansowych Funduszu o kwalifikacji 

wniosków decyduje kolejność ich składania.  

 

XII   FUNDUSZ MIESZKANIOWY 

 

1.   Z Funduszu Mieszkaniowego realizowana jest pomoc na cele mieszkaniowe                    

w formie zwrotnych pożyczek mieszkaniowych. 

2.   Pożyczka mieszkaniowa może zostać udzielona na cele wskazane w Rozdziale   

IV pkt 2 niniejszego Regulaminu. 

3.   O przyznanie pożyczki na remont bieżący aktualnie zajmowanego mieszkania 

może ubiegać się uprawniony do korzystania z Funduszu, bez względu na to czy      

jest on właścicielem, głównym najemcą czy tylko współlokatorem. 

4.   Uprawniony ubiegający się o pożyczkę na cele mieszkaniowe jest zobowiązany 

złożyć wniosek na piśmie oraz przedłożyć niezbędne dokumenty związane                             

z budową lub kupnem mieszkania czy budynku mieszkalnego, umożliwiające 

podjęcie decyzji o jej przyznaniu. Wymóg ten nie dotyczy pożyczek na remont, 

modernizację lokalu czy budynku mieszkalnego. 

5.   Wzór stosownego wniosku stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego Regulaminu. 

6.   Wnioski o pożyczkę z Funduszu opiniuje Komisja Socjalna. Posiedzenia Komisji 

w tej sprawie odbywają się 2 razy w roku - w terminie do 31 maja i 30 września. 

Wzór protokołu z posiedzenia Komisji stanowi Załącznik nr 10 niniejszego 

Regulaminu. 

7.   Maksymalną wysokość pożyczki dla pracownika ustala się na kwotę      

    4.000zł. (cztery tysiące zł.). 

8.   Maksymalna kwota pożyczki dla emeryta lub rencisty będzie uzależniona                       

od wysokości świadczenia emerytalnego, renty, ale nie może być wyższa niż 4000 zł. 

9.   Pożyczkę udziela się na okres wskazany przez pożyczkobiorcę, jednak 

maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 24 miesiące.  

10.   Osoby zatrudnione na czas określony nie mogą ubiegać się o pożyczkę 

mieszkaniową. 
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11.   Oprocentowanie pożyczek wynosi 5% w stosunku rocznym. 

12.   Spłata pożyczki rozpoczyna się od następnego miesiąca po jej udzieleniu.                        

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odroczenie rozpoczęcia 

spłat - okres odroczenia nie powinien jednak przekraczać 3 miesięcy. 

13.   Pierwszą ratę stanowią w całości odsetki od udzielonej pożyczki, kolejne raty                  

to kwota udzielonej pożyczki podzielona na pozostałą ilość rat. 

14.   Oprocentowanie od pożyczek na cele mieszkaniowe oblicza się przy 

zastosowaniu następującego wzoru: 

O = P x (s/100) x [(r +1)/24] gdzie: 

O - kwota odsetek, 

P - kwota pożyczki, 

s - stopa procentowa, 

r - liczba rat, 

100,1,24 - liczby stałe. 

15.   Pożyczka na cele mieszkaniowe dla pracownika wymaga poręczenia dwóch 

osób, zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2                            

w Gdyni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

16. Pożyczka na cele mieszkaniowe dla emeryta, rencisty wymaga poręczenia 

dwóch osób, zatrudnionych w dowolnym zakładzie pracy, na podstawie umowy                    

o pracę na czas nieokreślony lub na podstawie decyzji o waloryzacji emerytury.  

17.   W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek 

spłaty przechodzi solidarnie na poręczycieli. 

18.   Spłaceniu przez poręczycieli nie podlega jedynie kwota nie spłaconej pożyczki 

w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. 

19.   Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe 

określa umowa pożyczki zawarta pomiędzy pożyczkobiorcą a pracodawcą, 

stanowiąca Załącznik Nr 9 do niniejszego Regulaminu. 

20.   Warunkiem przyznania kolejnej pożyczki na cele mieszkaniowe jest całkowita 

spłata poprzedniej pożyczki, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia udzielenia 

poprzedniej pożyczki. 

21.   Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości w razie: 

a) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy, 
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b) rozwiązania stosunku pracy z innych przyczyn przez pracownika lub 

pracodawcę, 

c) wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie. 

22.   Za zgodą poręczycieli, w szczególnie uzasadnionych przypadkach przy 

rozwiązaniu umowy o pracę w trybie określonym w punkcie 19b pożyczka może 

zostać spłacona po rozwiązaniu umowy. 

23.   W razie śmierci pracownika kwota niespłaconej pożyczki podlega umorzeniu. 

 

XIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pomoc z ZFŚS 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż: 

1.   W celu uzyskania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i 

ustalenia ich wysokości osoba uprawniona wyraża zgodę w formie oświadczenia na 

udostępnienie pracodawcy/administratorowi i przetwarzanie przez niego danych 

osobowych, w tym o sytuacji zdrowotnej. Dane osobowe osób uprawnionych są 

wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z udzieleniem wsparcia z ZFŚS. 

2.   Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art.8 ustawy o 

zakładowym funduszu socjalnym 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 i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz .UE L 

119 z 04.05.2016). 

3.   Dane osobowe uprawnionych są przetwarzane przez dyrektora SOSW nr 2 jako 

administratora danych osobowych oraz oddelegowanych przedstawicieli 

zakładowych organizacji związkowych, zobowiązanych do zachowania tajemnicy 

danych. Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 

uprawnień do uzyskania świadczeń z Funduszu. 
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4.   Administratorem danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych 

jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, z siedzibą w Gdyni,                                   

przy ul. Energetyków 13, zwany dalej Administratorem. 

5.   Inspektorem danych osobowych jest Luiza Bukowska,                                                             

e-mail:l.bukowska@gdynia.pl 

6.   Dyrektor SOSW nr 2 prowadzi dokumentację dot. Funduszu, w tym bieżącą 

ewidencję wniosków osób uprawnionych występujących o świadczenia ze środków 

Funduszu. 

7.   Dokumenty zawierające dane podlegające ochronie składa się w zamkniętych 

opisanych kopertach z oznaczeniem wnioskodawcy. 

8.   Dokumentami podlegającymi ochronie są: - oświadczenie o uzyskanych 

dochodach; wnioski o udzieleni pożyczki na cele mieszkaniowe; umowy o pożyczkę 

mieszkaniową; wnioski o przyznanie zapomogi losowej”. 

9.   Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w 

szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym 

zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 

10.   Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych pozyskanych celem 

realizacji postanowień ustawy o ZFŚS oraz niniejszego Regulaminu otrzymują 

upoważnienie od Pracodawcy do przetwarzania pozyskanych danych osobowych.  

11.   Członkowie komisji są obowiązane do zachowania pozyskanych danych 

osobowych  w tajemnicy.  

12.   Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 1 jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uzyskania świadczenia z Funduszu.   

13.   Odmowa udostępnienia danych osobowych pracodawcy/administratorowi jest 

równoznaczna z odmową wsparcia z ZFŚS. 

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

sprostowania lub usunięcia (bycia zapomnianym) danych albo ograniczenia ich 

przetwarzania, przenoszenia danych na innego administratora, otrzymanych w 

ustrukturyzowanym  schemacie ( np. w pliku pdf), sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. 

15.   Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

16.   Dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione podmiotom 

uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. 
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17.   Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu są 

przechowywane przez okres ubiegania się, jego ustalenie i realizację, a także przez 

okres 5 lat od dnia wymagalności roszczenia, zgodnie z kategorią archiwizacyjną B5. 

Po upływie tego okresu dokumenty są niszczone w sposób uniemożliwiający ich 

odtworzenie” 

 

XVI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.   Pracodawca prowadzi ewidencję rodzajów oraz wysokości świadczeń 

udzielonych poszczególnym osobom uprawnionym.   

2.   Podział środków przeznaczonych na świadczenia socjalne powinien uwzględniać 

potrzeby uprawnionych oraz możliwości pracodawcy. 

3.   Osoby uprawnione starające się o dofinansowanie z Funduszu składają 

każdorazowo pisemne wnioski (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla 

nauczycieli). 

4.   Wzory wniosków (formularzy) stanowią integralna część Regulaminu jako jego 

załączniki. 

5.   Niniejszy  Regulamin  wchodzi   w życie  Zarządzeniem  Dyrektora  Szkoły 

Nr z dnia 24.02.2021. 

6.   Traci  moc  Regulamin ZFŚS wprowadzony  Zarządzeniem  Dyrektora  

 Nr SOSW2.0000.18.2018 z dnia 14.09.2018. 

5.   Regulamin udostępnia się do wglądu na każde żądanie osoby uprawnionej                      

do korzystania z Funduszu. Jeden egzemplarz Regulaminu znajduje się w 

sekretariacie Ośrodka oraz jeden u członków  Komisji Socjalnej. Regulamin 

Funduszu znajduje się również na stronie internetowej Ośrodka 

https://sosw2gdynia.pl/ 

6.   Zmiana Regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego ustalania. 

7.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

 

https://sosw2gdynia.pl/
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Tabela Nr 1 

KRYTERIUM PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU 

DZIECI I MŁODZIEŻY  

 

Dochód na 1 członka rodziny * Wysokość 

dofinansowania 

poniżej 100% minimalnego wynagrodzenia 350zł. 

100%-200% minimalnego wynagrodzenia 200zł. 

powyżej 200% minimalnego wynagrodzenia  nie przysługuje 

 

 

*dochód - dochód brutto uzyskiwany przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i 

prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie, w przeliczeniu na 

jedną osobę, wyliczone jako średnia z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w 

którym złożono wniosek 

 

Tabela Nr 2 

KRYTERIUM PRZYZNAWANIA ZAPOMOGI  W PRZYPADKU  TRUDNEJ 

SYTUACJI BYTOWEJ 

Dochód na 1 członka rodziny * Wysokość dofinansowania 

poniżej 100% minimalnego wynagrodzenia do wysokości 30% minimalnego 

wynagrodzenia 

100%-200% minimalnego wynagrodzenia do wysokości 40% minimalnego 

wynagrodzenia 

powyżej 200% minimalnego wynagrodzenia Rozpatrywana indywidualnie 

 

 

  

*dochód - dochód brutto uzyskiwany przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i 

prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie, w przeliczeniu na 

jedną osobę, wyliczone jako średnia z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w 

którym złożono wniosek. 
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Załącznik Nr 1 

                                                                                       Gdynia, dnia……………….. 

…………………………… 

(imię i nazwisko) 

…………………………… 

(adres zamieszkania) 

WNIOSEK 

o przyznanie zapomogi losowej /zapomogi pieniężnej innej niż losowa/                          

pomocy rzeczowej (niepotrzebne skreślić) 

 

Uzasadnienie: 

 

 

Oświadczam że: 

-łączne dochody brutto uzyskiwane przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i 

prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie (ze wszystkich 

źródeł), w przeliczeniu na jedną osobę, wyliczone jako średnia z trzech miesięcy 

poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek, wynoszą:…………….……… 

ilość osób w rodzinie prowadzących wspólne gospodarstwo domowe wraz                                

ze  mną wynosi………………. 

Oświadczenie składam w celu ustalenia wysokości świadczenia socjalnego. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, 

świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233, 270, 271 Kodeksu karnego. 

 

…………………………………………… 

(podpis  wnioskodawcy) 

Załączniki: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
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Decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia 

Na podstawie złożonego wniosku oraz oświadczenia o średnim 

miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny komisja 

proponuje przyznać/nie przyznać zapomogę losową/zapomogę pieniężną inną niż 

losową/pomoc rzeczową w wysokości:…………………………… 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Podpisy członków Komisji Socjalnej: 

1………………………………………. 

2………………………………………. 

3………………………………………. 

 

niepotrzebne skreślić                                wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody 

 

 

 

……………… 

Dyrektor 
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Załącznik Nr 2 

                                                                                                 Gdynia, dnia………………… 

……………………………… 

(imię i nazwisko) 

……………………………… 

(adres zamieszkania) 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania do wypoczynku  

zorganizowanego dzieci i młodzieży/pobytu w sanatorium lub 

leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego 

(niepotrzebne skreślić) 

Uzasadnienie: 

 

 

W   celu   potwierdzenia  zasadności  wniosku  przedstawiam  następujące 

załączniki: 

Oświadczam, że: 

-łączne dochody brutto uzyskiwane przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i 

prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie (ze wszystkich 

źródeł), w przeliczeniu na jedną osobę, wyliczone jako średnia z trzech miesięcy 

poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek, wynoszą:………………… 

- ilość osób w rodzinie prowadzących wspólne gospodarstwo domowe wraz ze mną 

Wynosi…………………. 

Oświadczenie składam w celu ustalenia wysokości świadczenia socjalnego. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, 

świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233,270 i 271 Kodeksu karnego. 

 

………………………………………….. 

(podpis  wnioskodawcy) 

 



22 
 

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia: 

Na podstawie złożonego wniosku oraz oświadczenia o średnim 

miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny 

komisja  proponuje przyznać/nie przyznać zapomogę  

w wysokości:…………………………… 

UZASADNIENIE 

 

 

Podpisy członków Komisji Socjalnej: 

1……………………………………….. 

2……………………………………….. 

3……………………………………… 

* niepotrzebne skreślić                                      wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody 

 

 

 

……………………… 

Dyrektor 
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Załącznik Nr 3 

Gdynia, dnia……………………………….. 

………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

…………………………………… 

(stanowisko służbowe) 

 

 

PODANIE 

 

Proszę o przyznanie świątecznej pomocy finansowej. 

 

…………………………. 

podpis 
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Załącznik nr 4 

Gdynia, dnia……………… 

………………………. 

(imię i nazwisko) 

……………………….. 

(adres zamieszkania) 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania do zakupu biletów wstępu do kin, teatrów, oper,                

na występy artystyczne, imprez kulturalno-oświatowych/sportowo-rekreacyjnych 

(niepotrzebne skreślić) 

 

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie do:…………………………………… 

 

Oświadczam, że łączne dochody brutto uzyskiwane przez wszystkie wspólnie 

zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie                  

(ze wszystkich źródeł), w przeliczeniu na jedną osobę, wyliczone jako średnia z 

trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek, 

wynoszą:……………………………. 

Oświadczenie składam w celu ustalenia wysokości świadczenia socjalnego. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, 

świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233,270,271 Kodeksu karnego. 

 

…………………………………………… 

(podpis  - wnioskodawcy) 
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Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia: 

Na podstawie złożonego wniosku oraz oświadczenia o średnim 

miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny komisja 

proponuje przyznać/nie przyznać zapomogę losową/zapomogę pieniężną inną niż 

losową/pomoc rzeczową w wysokości:…………………………. 

 

UZASADNIENIE 

 

 

 

Podpisy członków Komisji Socjalnej: 

1…………………………………………… 

2…………………………………………… 

3…………………………………………… 

 

* niepotrzebne skreślić                               wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody 

……………………………….. 

Dyrektor 
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Załącznik nr 5 

Gdynia, dnia………………. 

………………………. 

(imię i nazwisko) 

……………………….. 

(adres zamieszkania) 

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ                                       

O DOFINANSOWANIE WCZASÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

PRACOWNIKA WE WŁASNYM ZAKRESIE TZW.”WCZASY POD GRUSZĄ”. 

 

Oświadczenie składam w celu ustalenia wysokości świadczenia socjalnego.  

Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto za ostatnie                   

3 miesiące na 1 członka rodziny wyniósł : 

a) Do 100% najniższej płacy krajowej  

b) Powyżej 100% do 200% najniższej płacy krajowej 

c) Powyżej 200% najniższej płacy krajowej 

 

*Właściwe podkreślić 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, 

świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 230, 270, 271 Kodeksu karnego. 

 

…………………………………………. 

(podpis  wnioskodawcy) 
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Załącznik  nr 6 

Gdynia, dnia………………… 

………………………. 

(imię i nazwisko) 

……………………….. 

(adres zamieszkania) 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ                                       

O DOFINANSOWANIE WCZASÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

PRACOWNIKA WE WŁASNYM ZAKRESIE TZW.”WCZASY POD GRUSZĄ”. 

 

Oświadczenie składam w celu ustalenia wysokości świadczenia socjalnego.  

Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto za ostatnie                   

3 miesiące na 1 członka rodziny wyniósł : 

a) Do 100% najniższej płacy krajowej  

b) Powyżej 100% do 200% najniższej płacy krajowej 

c) Powyżej 200% najniższej płacy krajowej 

 

*Właściwe podkreślić 

Zobowiązuje się do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w wymiarze co 

najmniej   14 dni kalendarzowych. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, 

świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 230, 270, 271 Kodeksu karnego. 

 

…………………………………………. 

(podpis wnioskodawcy) 
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Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia: 

Na podstawie złożonego wniosku oraz oświadczenia o średnim 

miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny komisja 

proponuje przyznać/nie przyznać zapomogę losową/zapomogę pieniężną inną niż 

losową/pomoc rzeczową w wysokości:…………………………. 

 

UZASADNIENIE 

 

 

 

Podpisy członków Komisji Socjalnej: 

1…………………………………………. 

2………………………………………… 

3……………………………………………. 

 

* niepotrzebne skreślić                                     wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody 

 

…………………………. 

Dyrektor 
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Załącznik 7                                                                             Gdynia, dnia….…………… 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WCZASÓW 

TURYSTYCZNYCH ORGANIZOAWNYCH WE WŁASNYM ZAKRESIE 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………… 

Ostatnie miejsc pracy………………………………………………………………………. 

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

Pesel…………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu…………………………………………………………………………………… 

Nr konta……………………………………………………………………………………… 

 

Proszę o przyznanie dofinansowania wczasów turystycznych orgaznizowanych we 

własnym zakresie. 

Oświadczam,  że skorzystałem(am) z tej formy wypoczynku nieprzerwanie przez 

okres minimum 14 dni kalendarzowych tj. 

Od dnia……………………………..do dnia  

Ja niże podpisany(na) oświadczam, że łączne dochody netto ( za ostatni miesiąc)                      

na wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących 

wspólne gospodarstwo domowe wyniósł………………….                                                      

Co w przeliczeniu na……………… osoby stanowi……………na jedną osobę. 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym 

podpisem świadomy (ma) odpowiedzialności regulaminowej i karnej.  

 

……………………………………….. 

Podpis wnioskodawcy 

 

Załączniki 

1.Decyzja o waloryzacji emerytury. 
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Załącznik Nr 8 

Gdynia, dnia………………… 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 

w Gdyni 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO 

 

1.Imię i nazwisko…………………………………………………………………….….. 

2.Adres zamieszkania…………………………………………………………………… 

3. Miejsce pracy, stanowisko…………………………………………………………… 

4. Proszę o przyznanie mi ze środków zakładowego funduszu mieszkaniowego 

pożyczkę w wysokości…………………………………… 

Słownie………………………………………………………………………………….. 

Z przeznaczeniem na …………………………………………………………………. 

5.Oświadczam,że posiadam mieszkanie, własny dom jednorodzinny. 

6.Na poręczycieli proponuję: 

a) Panią/ Pana…………………………………………………………………………. 

PESEL…………………………………………………………………………………… 

Dowód osobisty Seria………………………. Nr…………………………………… 

Wydany przez………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………….. 

Podpis poręczyciela 
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b) Panią/ Pana…………………………………………………………………………. 

PESEL…………………………………………………………………………………… 

Dowód osobisty Seria………………………. Nr…………………………………… 

Wydany przez………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………….. 

Podpis poręczyciela 

Potwierdzam tożsamość na podstawie  

Dowód osobisty Seria………………………. Nr…………………………………… 

Wydany przez………………………………………………………………………… 

Pożyczkę zobowiązuję się spłacić wg zasad ustalonych w regulaminie ZFŚS. 

Upoważniam mój zakład pracy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2                    

w Gdyni do potrącania z wynagrodzeń zadłużenia z tytułu udzielonej pożyczki wraz 

z oprocentowaniem. 

Pożyczkę będę spłacać samodzielnie na wskazane w umowie konto zgodnie z 

harmonogramem rat* 

*niepotrzebne skreślić 

……………………………….. 

(podpis pożyczkobiorcy) 

W razie nieuregulowania w terminie pożyczki z FM przez pożyczkobiorcę 

wyrażamy zgodę jako współodpowiedzialni na potrącenie zadłużenia z naszych 

wynagrodzeń. 

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

(podpis poręczyciela)                                                            (podpis poręczyciela) 

 

 

………………………………………….. 

pieczątka placówki oświatowej,                                        pieczątka i podpis dyrektora 
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Załącznik Nr 9 

         U M O W A Nr……………………  

Umowa w   sprawie  pożyczki  z Funduszu   Mieszkaniowego  zawarta pomiędzy   

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Gdyni, 

reprezentowanym przez Dyrektora……………………………..……………………….. 

a Panem/Panią……………………………………………………..……….………………  

zamieszkałym/ą …………………………………………………………………………… 

§1 

Decyzją Dyrektora Ośrodka z dnia…………………………… podjętą w porozumieniu 

z właściwymi organami związków zawodowych Ośrodka w trybie i na zasadach 

określonych ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych oraz wewnętrznym regulaminie świadczeń socjalnych została przyznana 

Panu/Pani…………………………………………………………………………….                           

ze środków Funduszu Mieszkalnego pracowników Ośrodka pożyczka                                         

w   wysokości………………………………………………. 

Słownie…………………………………………………………………… 

oprocentowaną w wysokości 5% w stosunku rocznym, z przeznaczeniem na 

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. 

2. Okres spłat wynosi…………..lata 

3. Pożyczka   spłacana  jest   w ratach   miesięcznych   począwszy   od   dnia 

I rata…………………….  

i rat po……………………… 

§2 

1. Pożyczkobiorca upoważnia jednostkę finansową, której podlega do potrącania    

rat pożyczki z uposażeń miesięcznych. 

2. Pożyczkobiorca może dokonywać bezpośrednich wpłat na rachunek bankowy 

ZFSŚ. 

§3 

1. Niespłacona pożyczka wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie w 

całości z chwilą: 

• rozwiązania stosunku pracy - z wyjątkiem przypadków, o których mowa w 

pkt. 2, 
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• sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu/mieszkania, na który/e została 

udzielona niniejsza pożyczka, 

• ustania członkostwa pożyczkobiorcy w spółdzielni mieszkaniowej na skutek  

wystąpienia ze spółdzielni przed zasiedleniem lokalu 

2. Obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się do pracowników: 

• przechodzących do innego zakładu pracy na mocy porozumienia między 

zakładami pracy, 

• przechodzących na emeryturę lub rentę, 

• z którymi stosunek pracy został rozwiązany z powodu redukcji etatu lub 

likwidacji placówki. 

§4 

1. Rozwiązanie stosunku pracy w trybie, o którym mowa w § 3 pkt. 2, nie 

powoduje zmian warunków zawartych w Umowie dotyczących udzielonej pożyczki. 

2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia między 

zakładami pracy jednostka finansowa przekazuje egzemplarz umowy wraz z 

aktualnymi zaświadczeniami dotyczącymi spłaty rat pożyczki do nowego miejsca 

zatrudnienia pożyczkobiorcy. 

3. W przypadku przejścia na emeryturę lub rentę oraz rozwiązania stosunku 

pracy z powodu redukcji etatu lub likwidacji placówki pożyczkobiorca zobowiązany 

jest do indywidualnego spłacania rat pożyczki co miesiąc zgodnie z § 2 pkt. 2 

Umowy. 

§5 

Zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§6 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§7 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze 

stron. 

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

Pożyczkobiorca                                                                  Dyrektor 

/pieczątka szkoły/ 
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Załącznik nr 10 

Protokół z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej ZFŚS w SOSW Nr 2 w Gdyni 

Dnia komisja w składzie: 

1……………………………………….. 

2………………………………………. 

3………………………………………. 

rozpatrzyła wnioski o pożyczkę Funduszu Mieszkaniowego dla: 

1………………………………. wniosek z dnia 

2………………………………. wniosek z dnia 

3………………………………. wniosek z dnia 

4………………………………. wniosek z dnia 

5………………………………. wniosek z dnia 

Komisja przyznała w/w osobom pożyczki w wysokości:……………………………… 

Słownie:……………………………………………………………………………………… 

Podpisy członków komisji: 

1………………………………… 

2………………………………… 

3…………………………………. 

…………………………………….. 

                                                                                                           Dyrektor 

 

 

 

 

 

 


