REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA
W DZIERZGONIU

Dzierzgoń dnia 27.11.2019r.

I. Postanowienia ogólne
§ 1. Zakres regulacji
1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:
1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2191);
2) Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881);
3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189);
4) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108);
5) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby
zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz. U. Nr 43, poz. 349).
§ 2. Administrowanie ZFŚS
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Placówce, rozumie się przez to Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu,
2) Pracodawcy, rozumie się przez to Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu, reprezentowane przez Dyrektora przedszkola;
3) Funduszu, rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
§ 3. Odpisy i ich wysokość
1. Coroczny odpis podstawowy tworzy się z:
1) odpisu dla nauczycieli w wysokości ustalonej, jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby
nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu
roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej,
określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej;
2) odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami w wysokości corocznego odpisu podstawowego, na jednego
zatrudnionego w wysokości 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub
w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą;
3) odpisu dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent;
4) odpisu dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami) w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego
okresu stanowiło kwotę wyższą.
5) odpis podstawowy może być zwiększony o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w
stosunku, do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
§ 4. Niewykorzystane środki
1. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
3. Kwota odpisu podstawowego i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy jest zgodna z art. 53 ustawy KN i z art. 5
ustawy o ZFŚS.
4. Odpisy i zwiększenia tworzą jeden fundusz.
5. Kwota odpisu podstawowego i zwiększeń podlega przekazaniu na rachunek bankowy Funduszu w terminie i wysokości
określonej w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS.
6. Świadczenia wypłacane z Funduszu podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7.Środki Funduszu nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja jest prowadzona w związku z
zobowiązaniami Funduszu.

§ 5. Inne źródła
1. Fundusz zwiększa się o:
1) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych;
2) odsetki od środków Funduszu pochodzących od oprocentowanych środków na rachunku bankowym;
3) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe;
4) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnych.

§ 6. Plan rzeczowo - finansowy
1. Zasady gospodarowania środkami Funduszu określa regulamin ZFŚS.
2. Podstawę podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy,
sporządzany przez Pracodawcę do 31 marca każdego roku.
3. Roczny plan rzeczowo-finansowy oraz jego zmiany, tabelę dopłat, opracowuje Pracodawca w ramach posiadanych środków
zgromadzonych na funduszu.
4. Za administrowanie Funduszem i jego obsługę oraz realizację regulaminu odpowiada Pracodawca.
5. Decyzję dotyczącą podziału środków Funduszu w ramach zatwierdzonego preliminarza rocznego planu rzeczowofinansowego oraz przyznawania świadczeń socjalnych poszczególnym uprawnionym podejmuje Komisja socjalna, którą tworzą
przedstawiciele pracowników.
6. Środkami Funduszu zarządza Pracodawca przy pomocy powołanej przez siebie Zakładowej Komisji Socjalnej zwana dalej
„komisją”. W skład komisji wchodzą:
-dwóch przedstawicieli pracowników Przedszkola,
- jeden przedstawiciel emerytów,
- jeden przedstawiciel związków zawodowych działających w Przedszkolu.
II. Osoby uprawnione do świadczeń
§ 7.
1. Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są:
1) Pracownicy Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu, zatrudnieni na postawie umowy o pracę, bez względu na wymiar
zatrudnienia, zwani dalej „pracownikami” oraz członkowie ich rodzin, z wyłączeniem pracowników w okresie
przebywania na urlopach bezpłatnych oraz nauczycieli uzupełniających w przedszkolu etat na polecenie organu
prowadzącego przedszkole (art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela).
2) Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, nauczyciele przebywający na
urlopach zdrowotnych oraz nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny oraz członkowie ich rodzin.
3) Emeryci i renciści – byli pracownicy, dla których przedszkole było ostatnim miejscem zatrudnienia przed nabyciem prawa
do emerytury, renty, w tym osoby na świadczeniu przedemerytalnym lub nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego oraz członkowie ich rodzin.
2. Za członków rodziny osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu uważa się:
1) Współmałżonków prowadzących z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe, pozostające na utrzymaniu i
wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci
współmałżonków – nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 18 lat, a jeżeli się kształcą, to do czasu ukończenia nauki,
nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 lat.
2) Dzieci wymienione w pkt. 1, jeżeli w stosunku do nich orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
– bez względu na wiek.
3) członkowie rodzin zmarłych pracowników oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników zakładu, pozostające we
wspólnym gospodarstwie domowy, w okresie jednego roku od daty jego śmierci.

III. Przeznaczenie Funduszu
§ 8.
1. Środki Funduszu są przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej organizowanej przez Pracodawcę na rzecz osób
uprawnionych do korzystania z Funduszu, w tym:
1) świadczenia urlopowe dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
2) dofinansowanie do wypoczynku krajowego i zagranicznego dla osób uprawnionych w formie wczasów, leczenia sanatoryjnego
i wczasów profilaktyczno – leczniczych organizowanych indywidualnie przez osobę uprawnioną do korzystania z funduszu;
3) dofinansowanie do wypoczynku krajowego i zagranicznego dzieci i młodzieży, określonych w § 7 ust. 2 pkt 1-2, w formie
zorganizowanej, np. kolonie, obozy, zimowiska, „zielone szkoły”;
4) dofinansowanie do indywidualnej formy wypoczynku określonej w ust.1 pkt 1,2,3 przysługuje 1 raz w roku;
5) działalność kulturalno-oświatową – organizacja imprez przez placówkę o charakterze kulturalno-oświatowym, w tym zakup
biletów wstępu do teatru, kina, opery, operetki, na koncerty, do muzeum;
6) działalność sportowo-rekreacyjną – organizacja imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup biletów na imprezy sportowe
i rekreacyjne;

7) osoba uprawniona może wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w ust.1 pkt 5,6 maksymalnie 2 razy w ciągu roku
kalendarzowego;
8) udzielanie osobom uprawnionym w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej lub życiowej bezzwrotnej pomocy w formie:
a) zapomóg rzeczowych lub finansowych,
b) zapomóg losowych;
9) pomoc materialna w formie rzeczowej dla osób uprawnionych,
10) świadczenia rzeczowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla osób uprawnionych;
11) udzielanie pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe;
12) dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”, przysługuje pracownikom
korzystającym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze, co najmniej 14 dni kalendarzowych.
IV. Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu
§ 9.
1. Przyznawanie świadczeń z Funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
Przyznawanie świadczeń nie może być uzależnione od wymiaru zatrudnienia, z wyjątkiem świadczenia urlopowego.
2. Jedynym kryterium różnicującym dostęp do świadczeń jest kryterium socjalne, co powoduje, że świadczenia z Funduszu mają
charakter uznaniowy, a nie należny.
3. Świadczenia finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby niekorzystające ze świadczeń
nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.
4. Negatywnie zaopiniowane wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z Funduszu nie wymagają uzasadnienia, a
decyzja Pracodawcy odmawiająca dopłaty jest ostateczna.
5. Wysokość pomocy finansowej zależy od ilości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz od kwot przeznaczonych
na finansowanie poszczególnych celów zapisanych w rocznym planie wydatków. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na
świadczenia, środki przyznane osobom uprawnionym mogą być wypłacane w rożnych terminach.
§ 10.
1. W celu określenia grup dochodowych, wszystkie osoby, o których mowa w § 7 ust.1 pkt 1,2,3, zamierzające skorzystać w
danym roku kalendarzowym ze świadczeń finansowych z Funduszu powinny złożyć do Dyrektora oświadczenie o sytuacji
rodzinnej i materialnej ( dotyczy: wysokości i źródła dochodu: umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, emerytura – renta, zasiłek dla
bezrobotnych, działalność gospodarcza, alimenty, stypendia, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (program 500+),
dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego (ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez prezesa GUS o podatku
rolnym) i inne przychody uzyskiwane w rodzinie/gospodarstwie domowym we wskazanym okresie (Załącznik nr 1) i przedstawić
do wglądu roczne zeznanie podatkowe, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia Każdego roku.
2. Osoba, która nie złoży informacji wymienionej w ustępie 1, lub złoży ją po terminie w danym roku kalendarzowym nie będzie
mogła korzystać ze świadczeń. Do końca kwietnia danego roku świadczenia przyznawane są w oparciu o złożone oświadczenie
z roku poprzedniego.
3. Osoba uprawniona do korzystania z funduszu, która w oświadczeniu o dochodach nie uwzględni dochodów pozostałych
członków rodziny podczas przyznawania świadczenia będzie zakwalifikowana do najwyższej grupy dochodowej.
4. Rozdzielność majątkowa nie ma wpływu na kwestie związane z korzystaniem ze świadczeń funduszu, gdyż nie świadczy o
odrębnym prowadzeniu gospodarstwa domowego.
5. Osoby, o których mowa w § 7 ust.1 pkt.3, ubiegające się o świadczenie z funduszu, obowiązane są dokumentować swoje
prawo do korzystania z funduszu poprzez przedłożenie decyzji prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego.
6. Ubiegając się o świadczenia na członków rodzinny, o których mowa w § 7 ust.2, należy złożyć następujące dokumenty:
1) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki,
2) w przypadku dzieci, jeżeli w stosunku do nich orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez
względu na wiek oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty,
3) w przypadku współmałżonka – zaświadczenie urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego.
7. W przypadku zmiany w dochodach (utrata lub pozyskanie) pracownik, emeryt, rencista składa oświadczenie o utraconym lub
pozyskanym dochodzie.
8. W celu uzyskania świadczenia z Funduszu, uprawniony zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyznanie każdego
świadczenia socjalnego ( Załącznik nr 2).

9. Dyrektor wraz z Komisją Socjalną i przedstawicielami związków zawodowych działających w placówce rozpatruje wnioski o
przyznanie świadczenia finansowego z funduszu. W razie powzięcia wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych
w informacji lub we wniosku może żądać dokumentów potwierdzających te dane (np. zaświadczenie o dochodach pracownika
z innego zakładu pracy, dochodach współmałżonka lub partnera pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, dziecka
lub innego uprawnionego członka rodziny do korzystania z funduszu, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, decyzja z
Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub przyznania statusu bezrobotnego bez prawa
do zasiłku, decyzja o przyznaniu renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjna).
10. W przypadku dysproporcji między informacją o sytuacji materialnej, a sytuacją życiową, Dyrektor wraz z Komisją Socjalną i
przedstawicielami związków zawodowych może zmienić grupę dochodową (Załącznik nr 7)

V. Szczegółowe zasady, warunki i częstotliwość przyznawania świadczeń z Funduszu
§ 11.
1. Dofinansowanie wypoczynku urlopowego polega na:
- wypłacie świadczenia urlopowego dla nauczycieli na zasadach określonych w art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela, niezależnie od
dofinansowania, o którym mowa w § 8 pkt 2 i 12,
- dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” przysługuje pracownikom
czynnym placówki, zarówno nauczycielom, jak i pracownikom obsługi i administracji korzystającym z urlopu wypoczynkowego
w wymiarze, co najmniej 14 dni kalendarzowych,
- dofinansowanie „wczasy pod gruszą” dla nauczycieli emerytów.
2. Świadczenie urlopowe przysługuje raz w roku i jest wypłacane od 15 czerwca do końca sierpnia danego roku kalendarzowego.
§ 12.
1. O dofinansowanie do wypoczynku w formie zorganizowanej dla dzieci osób uprawnionych można ubiegać się jeden raz w
roku kalendarzowym. Świadczenie wypłacane jest zgodnie z tabelą dopłat.
2. Do wniosku o dofinansowanie zorganizowanej formy wypoczynku dla dzieci należy dołączyć fakturę potwierdzającą
poniesione koszty.
§ 13
1. O zapomogę rzeczową lub finansową mogą ubiegać się osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub
finansowej.
2. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą jego zasadność.
§ 14.
1. O zapomogę losową mogą ubiegać się osoby dotknięte wypadkami losowymi, powodującymi pogorszenie sytuacji życiowej,
finansowej lub rodzinnej. Za takie uważa się: indywidualne zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, długotrwałą lub przewlekłą
chorobę osoby uprawnionej, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim;
2. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej wraz z dokumentacją potwierdzającą jej zaistnienie, powinien być złożony w czasie
nie dłuższym niż 3 miesiące od daty wystąpienia zdarzenia.
3. Osoby uprawnione dotknięte wypadkami losowymi otrzymują zapomogę losową na zasadzie priorytetu.
4. Zapomogi losowe nie są limitowane – ich częstotliwość zależy wyłącznie od postanowień Pracodawcy i stanu środków na
rachunku Funduszu.
5. Wniosek o udzielenie zapomogi losowej dla osoby uprawnionej może złożyć bezpośredni przełożony, organizacja związkowa,
Pracodawca.

§ 15.
1. Osobami uprawnionymi do otrzymania zwrotnej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe są pracownicy oraz emeryci i
renciści. Pracownicy zatrudnieni na czas określony zobowiązani są do spłacenia pożyczki proporcjonalnie do okresu
zatrudnienia.
2. Pożyczka na cele mieszkaniowe jest przyznawana na warunkach pomocy zwrotnej w wysokości do 4.000 zł.
3. Przez cele mieszkaniowe rozumie się:

1) budowę lub zakup domu lub mieszkania;
2) adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny;
3) uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej;
4) zamianę domu lub mieszkania;
5) wniesienie kaucji wymaganej przy zasiedleniu lub zamianie mieszkania;
6) remont lub modernizację mieszkania, w tym dostosowanie lokalu dla osób niepełnosprawnych.
4. Pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez dwóch żyrantów, którzy są zatrudnieni w Placówce na
podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.
5. Czas spłaty pożyczki określa się maksymalnie do 12 miesięcy. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 2% od udzielonej
kwoty w stosunku rocznym. Spłata pożyczki następuje według zasad określonych w umowie zawartej pomiędzy
pożyczkobiorcą a zakładem pracy.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się w trudnej sytuacji
życiowej, okres spłaty pożyczki może być rozłożony na 2 lata.
7. O przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe decyduje kolejność składanych wniosków.
8. Podstawę przyznania pożyczki stanowi umowa zawarta z osobą ją otrzymującą, w której określa się wysokość pożyczki,
warunki jej dzielenia, tj. okres spłaty, ilość i wysokość rat.
9. O powtórne przyznanie pożyczki osoba uprawniona może się ubiegać (złożyć wniosek) po spłacie poprzedniej pożyczki.
10. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku:
1) porzucenia pracy przez pracownika;
2) rozwiązania przez pracownika stosunku pracy;
3) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 kodeksu pracy.
W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę, sposób i tryb spłaty pożyczki określa Pracodawca.
11. W razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązania spłat przenosi się solidarnie na poręczycieli.
12. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłacaniu przez poręczycieli. Pozostałej kwoty zadłużenia
dochodzić się będzie u spadkobiercy zmarłego albo można ją umorzyć na wniosek osoby uprawnionej.
VI. Postanowienia uzupełniające i końcowe
§ 16.
Wnioski o przyznanie pomocy z ZFŚS należy składać w gabinecie dyrektora Tęczowego Przedszkola.
§ 17.
1. Wszystkie formy pomocy socjalnej są przyznawane na posiedzeniu Komisji socjalnej, która ustala wysokość świadczeń biorąc
pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną wnioskodawców oraz możliwości finansowe Funduszu.
2. Z posiedzenia komisji socjalnej sporządza się protokół, w którym określa się rodzaj przyznanej pomocy, wysokości świadczeń.
Protokół jest podstawą do wypłaty świadczenia.
3. Komisja socjalna ma prawo do ustalania progów dochodowych raz na rok kalendarzowy.
§ 18.
1. Regulamin udostępnia się do wglądu:
1) w gabinecie dyrektora Placówki;
§ 19.
Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu przez Pracodawcę.
§ 20.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowania powszechnie obowiązujące zasady
i przepisy prawne.
§ 21.
1. Wzory wniosków o udzielenie świadczeń z Funduszu, umów o pożyczkę na cele mieszkaniowe i tabele stanowią
załączniki do regulaminu:
1) załącznik nr 1 – oświadczenie osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS

2) załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie świadczenia
3) załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe
4) załącznik nr 4 – umowa w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe;
5) załącznik nr 5 – tabele wysokości świadczeń z Funduszu uzależnionych od dochodu
6) załącznik nr 6 – wysokość świadczeń finansowych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń (tabela 6a, 6b, 6c, 6d)
7) załącznik nr 7 – tabela „Progi dochodowe”
§ 22.
Traci moc dotychczasowy Regulamin ZFŚS Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu z dnia 25.06.2018 r.
§ 23.
Niniejszy Regulamin ZFŚS Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu obowiązuje od dnia 27.11.2019 r.

……………………………………………………………
(podpis i pieczątka dyrektora przedszkola)

Załącznik nr 1
do Regulaminu ZFŚS

(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

……………………………………………………

Dzierzgoń, dnia ……………………………….

(adres zamieszkania)

………………………………………………………….
(Stanowisko)

OŚWIADCZENIE
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania za środków ZFŚS
Oświadczam, co następuje:
1. Dzieci pozostające na moim utrzymaniu to:
1) …………………………………………………………………………………, lat ………….
2) …………………………………………………………………………………, lat ………….
3)

.………………………………………………………………………………, lat ………….

2. Wraz ze mną w jednym gospodarstwie domowym zamieszkuje ………….osób, czyli:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Dochody członków rodziny w roku …………………..tworzyły:
Nazwisko i imię

Lp.

Stopień
pokrewieństwa

1.

Wysokość dochodu
netto

Wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
Razem

4. Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi ……………………………………. zł.
Powyższe oświadczenie jest zgodne z prawdą.
Ponadto oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań określonych w art. 233 Ustawy
z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (tekst jedn.: Dz.U z 2017 r. poz. 2204 ze zm.)
…………………………………………………………
(podpis składającego wniosek)
Uwaga:
Dochód to zeznanie roczne PIT 36 (pomniejszone o podatek, ubezpieczenie społeczne i składkę zdrowotną) lub PIT 37
Inne dochody: umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, emerytura/renta, zasiłek dla bezrobotnych, działalność gospodarcza,
alimenty, stypendia, świadczenia rodzinne, wychowawcze (500+), dochody z gospodarstwa rolnego.
Pracownik ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkie osoby wspólnie
zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe.

Załącznik nr 2
do Regulaminu ZFŚS
………………………………………………………

Dzierzgoń, dnia …………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

……………………………………………………………

WNIOSEK

Stanowisko

o przyznanie świadczenia z ZFŚS
W oparciu o regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu

Zgodnie z Regulaminem ZFŚS zwracam się z prośbą, o przyznanie świadczenia/dofinansowania do: (właściwe
zakreślić)
o

wypoczynku dzieci i młodzieży

o

wypoczynku osób uprawnionych w formie wczasów, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktyczno – leczniczych

o

wypoczynku organizowanego przez pracowników we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”)

o

dofinansowanie wypoczynku w czasie wolnym od pracy, organizowanym w formie turystyki grupowej przez zakład
pracy

o

dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej poprzez zakup biletów na taką
działalność

o

zakup artykułów żywnościowych lub świadczenie finansowe

o

udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnej zapomogi w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i
materialną

o

udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnej zapomogi w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi,
klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny

Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. ……………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………..
Ja, niżej podpisana oświadczam, że własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych w złożonym
oświadczeniu. Jednocześnie stwierdzam, że znana jest mi treść obowiązującego regulaminu ZFŚS.

………………………………………………………………………………………..
(data i podpis osoby wnioskującej

Opinia Komisji Socjalnej
Komisja Socjalna na posiedzeniu w dniu …………………………… rozpatrzyła wniosek i
–

przyznać świadczenie

–

odmówić przyznania świadczenia – uzasadnienie:

postanowiła:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………
………………………………………………………………………………………………......................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
...............................
- wstawić „X” w odpowiednim polu
Podpisy członków Komisji:
1.…………………………………………
2.………………………………………..
3. …………………………………………
4. ………………………………………..

Załącznik Nr 3
do Regulaminu ZFŚS
......................................................................................
(Nazwisko i imię uprawnionego)
..................................................................................
(adres)
..................................................................................
(stanowisko)

WNIOSEK
o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu
na cele mieszkaniowe
Proszę o przyznanie pożyczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w
kwocie..................................... (słownie: .................................................................................................)
z przeznaczeniem na:.
1. Remont i modernizację mieszkania*/ lub domu jednorodzinnego*,
2. Budowę domu jednorodzinnego,
3. Adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe,
4. Zakup*/lub wykup mieszkania*/ lub domu jednorodzinnego*/na własność
..............................................................
(podpis wnioskodawcy)
* niewłaściwe skreślić
Decyzja Komisji Socjalnej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Podpisy członków Komisji:
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………..
Zatwierdzam/nie zatwierdzam
…………………………………………………

Załącznik Nr 4
Do Regulaminu ZFŚS

UMOWA
w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe
Umowa zawarta w dniu .............................. pomiędzy Tęczowym Przedszkolem w Dzierzgoniu reprezentowanym przez:
............................................................- Dyrektor
zwanym w dalszej części “Pożyczkodawcą”, a Panią/em
.......................................................................................................................................................................................
zamieszkałą/-łym
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zatrudnion
ą/-nym
.........................................................................................................................................................
zwanym
dalej
“Pożyczkobiorcą” o następującej treści:
§1
1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach określonych
w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu pożyczki, ze
środków ZFŚS, w kwocie ....................... (słownie złotych:
………………………………………………………..……………...........................................................) z przeznaczeniem
na............................................................................................................................
2. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2% w stosunku rocznym.
§2
1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości, a okres jej spłaty wynosi………… miesięcy.
2. Początek spłaty następuje od dnia ………………………………………………………….. r.
§3
Udzieloną pożyczkę rozkłada się na równe miesięczne raty w wysokości ……………………………. zł każda.
§4
Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącanie spłacanych rat z wynagrodzenia.
§5
Niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w całości w przypadku gdy nastąpiło:
a) rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę na skutek porzucenia pracy,
b)rozwiązania stosunku pracy przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pożyczkobiorcy,
c) rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę w drodze wypowiedzenia.
§6
W przypadku gdy:
a) pracownik przechodzi z innego zakładu pracy na mocy porozumienia stron,
b)pracownik przechodzi na rentę lub emeryturę,
c) pracownikowi został udzielony urlop bezpłatny,
d) z pracownikiem został rozwiązany stosunek pracy z innych powodów niż wymienione w § 5 zakład pracy w porozumieniu z
pożyczkobiorcą ustali sposób spłaty zabezpieczenia pożyczki.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin ZFŚS oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8
Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pożyczkobiorca, a drugi
zakład pracy.
§ 10
Na poręczycieli proponuję:
1) Pana/Panią …………………………………….................................................................................................
2) Pana/Panią ……………………………………..................................................................................................
W razie zwłoki ze spłatą zaciągniętej pożyczki przez wyżej wymienionego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych
wynagrodzeń.

….....................................................
(pieczęć przedszkola )

Stwierdzam własnoręczność
podpisów poręczycieli i pożyczkobiorcy

Podpisy poręczycieli:
1...................................................
2. …..............................................
( Dyrektor)
……………………………………..
podpis pożyczkobiorcy

Załącznik nr 5
do Regulaminu ZFŚS

TABELA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU UZALEŻNIONYCH OD DOCHODU
Próg
dochodu
I
II
III

Dochód netto na osobę w rodzinie

Wysokość dopłaty z funduszu

do 2.500 zł
od 2501 zł do .3752 zł
Powyżej 3.752 zł

100%
90%
80%

Komisja Socjalna:
1.

……………………….……………………………….

2.

………………………..……………………………..

3.

………………………..……………………………..

4.

……………………………………………………….

……….……………………………………………..
(podpis i pieczątka pracodawcy)

Załącznik nr 6

do Regulaminu ZFŚS
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ FINANSOWYCH Z ZFŚS I DOPŁAT DO TYCH ŚWIADCZEŃ
Tabela nr 6a
Dopłaty do różnych form letniego i zimowego wypoczynku krajowego i zagranicznego, tj. kolonie wypoczynkowe i
zdrowotne, wycieczki, obozy, rajdy dla dzieci i młodzieży.
PRÓG DOCHODU

ŚREDNI DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE

DOPŁATA ZA 1 DZIEŃ WYPOCZYNKU

I

Do 2.500 zł

40 zł

II

Od 2.501 zł do 3.752 zł

30 zł

III

Powyżej 3.752 zł

20 zł

Pracownik może raz w roku ubiegać się o dopłatę do różnych form wypoczynku na każde dziecko. Maksymalna dopłata do 10 dni.

Tabela nr 6b
Dopłaty do krajowego i zagranicznego wypoczynku osób uprawnionych w formie wczasów, leczenia sanatoryjnego i
wczasów profilaktyczno – leczniczych organizowanych indywidualnie przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu.
PRÓG DOCHODU

ŚREDNI DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE

DOPŁATA ZA 1 DZIEŃ WYPOCZYNKU

I

Do 2.500 zł

50 zł

II

Od 2.501 zł do 3.752 zł

40 zł

III

Powyżej 3.752 zł

30 zł

Pracownik może raz w roku ubiegać się o dopłatę do wypoczynku . Maksymalna dopłata do 10 dni.

Tabela nr 6c
Dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) .
PRÓG DOCHODU

ŚREDNI DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE

DOPŁATA DO WYPOCZYNKU

I

Do 2.500 zł

600 zł

II

Od 2.501 zł do 3.752 zł

500 zł

III

Powyżej 3.752 zł

400 zł

Dopłata przysługuje pracownikowi w przypadku korzystania z urlopu wypoczynkowego przez co najmniej 14 dni.

Tabela nr 6d
Wysokość udzielanej pomocy finansowej w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną (zapomoga zwykła)
oraz w związku ze zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, długotrwałą chorobą lub śmiercią osoby uprawnionej
(zapomoga losowa) .
PRÓG DOCHODU

ŚREDNI DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W
RODZINIE

WYSOKOŚĆ TZW. ZAPOMOGI
ZWYKŁEJ

WYSOKOŚĆ TZW. ZAPOMOGI
LOSOWEJ

Do 1.000 zł

Do 2.000 zł

I

Do 1.500 zł

II

Od 1.501 zł do 2.000 zł

Do 700 zł

Do 1.400 zł

III

Powyżej 2.000 zł

Do 500 zł

Do 1.000 zł

ANEKS 01/2020
Wprowadza się zmianę w Regulaminie ZFŚS – załącznik nr 6, tabela nr 6c

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ FINANSOWYCH Z ZFŚS I DOPŁAT DO TYCH ŚWIADCZEŃ
Tabela nr 6a
Dopłaty do różnych form letniego i zimowego wypoczynku krajowego i zagranicznego, tj. kolonie wypoczynkowe i
zdrowotne, wycieczki, obozy, rajdy dla dzieci i młodzieży.
PRÓG DOCHODU

ŚREDNI DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE

DOPŁATA ZA 1 DZIEŃ WYPOCZYNKU

I

Do 2.500 zł

40 zł

II

Od 2.501 zł do 3.752 zł

30 zł

III

Powyżej 3.752 zł

20 zł

Pracownik może raz w roku ubiegać się o dopłatę do różnych form wypoczynku na każde dziecko. Maksymalna dopłata do 10 dni.

Tabela nr 6b
Dopłaty do krajowego i zagranicznego wypoczynku osób uprawnionych w formie wczasów, leczenia sanatoryjnego i
wczasów profilaktyczno – leczniczych organizowanych indywidualnie przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu.
PRÓG DOCHODU

ŚREDNI DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE

DOPŁATA ZA 1 DZIEŃ WYPOCZYNKU

I

Do 2.500 zł

50 zł

II

Od 2.501 zł do 3.752 zł

40 zł

III

Powyżej 3.752 zł

30 zł

Pracownik może raz w roku ubiegać się o dopłatę do wypoczynku . Maksymalna dopłata do 10 dni.

Tabela nr 6c
Dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) .
PRÓG DOCHODU

ŚREDNI DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE

DOPŁATA DO WYPOCZYNKU

I

Do 2.500 zł

od 500 zł do 600 zł

II

Od 2.501 zł do 3.752 zł

od 400 zł do 500 zł

III

Powyżej 3.752 zł

od 300 zł do 400 zł

Dopłata przysługuje pracownikowi w przypadku korzystania z urlopu wypoczynkowego przez co najmniej 14 dni.

Tabela nr 6d
Wysokość udzielanej pomocy finansowej w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną (zapomoga zwykła)
oraz w związku ze zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, długotrwałą chorobą lub śmiercią osoby uprawnionej
(zapomoga losowa) .
PRÓG DOCHODU

ŚREDNI DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W
RODZINIE

WYSOKOŚĆ TZW. ZAPOMOGI
ZWYKŁEJ

WYSOKOŚĆ TZW. ZAPOMOGI
LOSOWEJ

Do 1.000 zł

Do 2.000 zł

I

Do 1.500 zł

II

Od 1.501 zł do 2.000 zł

Do 700 zł

Do 1.400 zł

III

Powyżej 2.000 zł

Do 500 zł

Do 1.000 zł

Wchodzi w życie z dniem najbliższego posiedzenia Komisji Socjalnej
Komisja:

Podpis Dyrektora

