
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr1/2013 Dyrektora SOSzW w Złotoryi 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Złotoryi 

I Postanowienia wstępne 

§ 1 

1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych           

( tekst jednolity :Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz.335 ze zm.),zwanej dalej Zakładowym 

Funduszem Świadczeń Socjalnych; 

2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 

r. Nr 97, poz. 674 ze zm.); 

3) Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( tekst jednolity : Dz. U.            

z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami.); 

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu za 

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

2.Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczania środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady              

i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu. 

 

§ 2 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1. Fundusz – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym. 

2. Organizacja Związkowa – zakładowa albo międzyzakładowa organizacja związkowa 

działająca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi i posiadająca 

uprawnienia organizacji związkowej na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r.         

o związkach zawodowych. 

3. Pracodawca – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi. 

4. Regulamin – niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych                    

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi. 



§ 3 

1.Wysokość odpisów na Fundusz określają przepisy art. 5 ust. 2 , 2 a , 3 Ustawy                                

o  Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  oraz art. 53 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela. 

2.Oprócz odpisów, o których mowa w ust. 1 na Fundusz nalicza się odpisy : 

1) Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokości odpisu podstawowego 

zwiększa się o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 

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

przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 

2) Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną, którego nie dotyczy przepis 

ust. 1, zwiększa się Fundusz o 6,25 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,        

o którym mowa w pkt 1. 

 

§ 4 

Środki Funduszu zwiększa się o : 

1) Wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek korzystających z działalności 

socjalnej, 

2) Darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych, 

3) Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 

4) Odsetki od środków Funduszu, 

5) Przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących  

działalności socjalnej na rzecz pracowników zakładu, w części nie przeznaczonej na 

utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych, 

6) Wierzytelności likwidowanego zakładowego funduszu socjalnego, 

7) Inne środki określone w odrębnych przepisach. 

 

II Przepisy ogólne dotyczące Funduszu 

§ 5 

1.Środki z funduszu wydatkowane są w oparciu o roczny plan dochodów, wydatków                               

i działalności socjalnej (Plan rzeczowo-finansowy), sporządzony przez Pracodawcę                            



w uzgodnieniu z Organizacją Związkową w sposób określony w art. 8 ust. 2 Ustawy                              

o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

2.Plan rzeczowo-finansowy ustalany jest corocznie w terminie do 31 marca każdego roku        

i zawiera również podział środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności. 

3.Plan rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

§ 6 

1.Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym administrowanym 

przez Pracodawcę. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym 

przechodzą na następny rok kalendarzowy. 

 

2.Środki Funduszu przeznaczane są na usługi świadczone przez Pracodawcę na rzecz: różnych 

form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej w postaci imprez artystycznych, 

kulturalnych, rozrywkowych, zakup biletów wstępu na tego typu imprezy, działalności 

sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach 

oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielania pomocy materialnej-rzeczowej 

lub finansowej, a także zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych 

umową, w tym na : 

1) Świadczenia urlopowe dla nauczycieli, 

2) Dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, 

organizowanego przez zakład pracy oraz indywidualnie przez osoby uprawnione,        

w formie kolonii, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych, zdrowotnych, itp.      

( Nie częściej niż dwa razy w roku). Wypłata przyznanej kwoty ( ekwiwalent za 

maksymalnie 14 dniowy pobyt- nie więcej niż rzeczywiste poniesione koszty), zgodnie 

z tabelą dopłat- załącznik nr 2 , uwarunkowana jest przedłożeniem odpowiedniego 

dowodu wpłaty.  

3) Dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie, tzw. 

”wczasów pod gruszą”. Prawo do korzystania z dopłat przysługuje pracownikom 

według następujących zasad: 

a. Prawo do korzystania z dopłat przysługuje nie częściej niż raz na rok, 

b. W przypadku zatrudnionych małżeństw, każdy członek traktowany jest jak 

oddzielny pracownik, 

c. Warunkiem otrzymania dopłaty w przypadku pracownika jest korzystanie                 

z urlopu, który łącznie z dniami wolnymi i świętami trwa co najmniej 14 dni 

kalendarzowych. 



4) Dofinansowanie kosztów skierowań na leczenie sanatoryjne  zakupionych przez 

osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych we własnym 

zakresie. Wypłacany jest ekwiwalent za 14 dniowy pobyt,  jeden raz w roku zgodnie             

z tabelą dopłat –załącznik nr 2. Wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć 

kosztów rzeczywistych poniesionych przez wnioskującego. 

Podstawą wypłaty ekwiwalentu będzie przedstawienie odpowiedniego dowodu 

wpłaty. 

5) Wycieczki połączone z noclegiem . Nie częściej niż 2 razy w roku. 

6) Działalność  sportowo – rekreacyjną do kwoty nie przekraczającej sumy 300 zł ( w 

ciągu roku kalendarzowego), zgodnie    z tabelą dopłat -załącznik nr 3.  

7)Imprezy kulturalne - zakup biletów grupowych do kina, teatru, na wystawy itp.  

8)Wnioskiem do ww. form zawartych w punktach 5 i 7 jest lista uczestników. 

9)Do punktu 5,6,7 stosuje się tabelę dopłat - załącznik nr 3 

10)Okolicznościowe upominki rzeczowe dla dzieci pracowników, które do końca roku 

kalendarzowego poprzedzającego przyznanie świadczenia ukończyły 1 rok życia i nie 

przekroczyły 16 roku życia, 

11)Dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach 

oraz innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości do 75 % faktycznie 

poniesionych i udokumentowanych kosztów za okres 1 miesiąca ( nie częściej niż dwa 

razy  w roku kalendarzowym ) tabela dopłat-załącznik nr 4  

12)Pomoc rzeczową przyznawaną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

rodzinnej i materialnej ( np. zakup podręczników i innych pomocy naukowych dla dzieci 

pracowników, którzy sami nie są w stanie sfinansować tych wydatków ). 

13)Zapomogi pieniężne udzielane osobom w trudnej sytuacji życiowej rodzinnej                  

i materialnej, zarówno na skutek wypadku, siły wyższej ( wydarzenia nagłego ), jak                  

i na skutek ciągłego występowania przyczyn ( np. przewlekła choroba członka rodziny, 

pozostawania współmałżonka bez pracy ). Powyższe zdarzenia należy w pełni 

udokumentować. 

14)Udzielanie zapomogi świątecznej  dla pracowników, emerytów, rencistów                      

i osób pobierających świadczenia przedemerytalne . Tabela dopłat-załącznik nr 2 

4.Zasady,tryb uczestnictwa oraz wysokość dopłat ustalane będą każdorazowo w zależności 

od możliwości finansowych  i podawane do wiadomości osobom uprawnionym w sposób 

przyjęty u Pracodawcy. 



5.Świadczenia ulgowe z Funduszu mają charakter uznaniowy, osoby uprawnione do 

ubiegania się o nie w razie decyzji odmownej nie mogą kierować do pracodawcy roszczeń       

z tego tytułu. 

§ 7 

1.Środkami Funduszu administruje Pracodawca. 

2.Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 

3.Pracodawca lub pracownik wyznaczony przez Pracodawcę prowadzi oddzielnie dla każdej 

osoby uprawnionej, korzystającej z ulgowych usług i świadczeń z Funduszu, dokumentację 

związaną z udzieloną pomocą. 

4.Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 4, nie może naruszać przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych. 

III Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu 

§ 8 

1.Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu są : 

1) Pracownicy zatrudnieni u Pracodawcy, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rodzaju 

umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy, 

2) Nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenia przedemerytalne, 

3) Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 

4) Emeryci i renciści-byli pracownicy Pracodawcy, 

5) Emeryci i renciści zlikwidowanej szkoły oraz nauczyciele pobierający nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne lub pomostowe, dla których szkoła była ostatnim 

miejscem pracy, 

6) Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt.1-5, 

7) Pracownicy młodociani, z którymi Pracodawca zawarł umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, 

8) Osoby świadczące pracę na rzecz Pracodawcy na innej podstawie prawnej niż 

stosunek pracy. 

2.Członkami rodzin, o których mowa w pkt.6, są : 

1) Współmałżonkowie, 



2) Dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej, dzieci współmałżonka pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do 

ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole (do ukończenia nauki), nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 25 lat, 

3) Naukę dzieci do 25 roku życia należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem 

lub kserokopią legitymacji szkolnej lub studenckiej, 

4) Osoby wymienione w pkt.2, w stosunku do których orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności (niezależnie od wieku). 

 

IV Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych 

§ 9 

1.Zasady ogólne 

1.Pomoc socjalna z Funduszu jest przyznawana na pisemny wniosek osoby uprawnionej 

złożony Pracodawcy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 7,8,9 do Regulaminu. 

2.W uzasadnionych przypadkach wniosek o pomoc z Funduszu może złożyć Pracodawca,  

Organizacja Związkowa, grupa pracowników, jeżeli osoba uprawniona poprze ten wniosek. 

3.Wysokość pomocy z Funduszu uzależniona jest od wielkości środków ujętych                                  

w planie rzeczowo-finansowym oraz od sytuacji socjalnej osoby uprawnionej. 

4.Osoba uprawniona do pomocy z Funduszu obowiązana jest wyrazić zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla celu udzielania usług i świadczeń z Funduszu. 

§ 10 

1.Podstawę do przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na 

osobę w rodzinie wskazany w oświadczeniu pracownika. 

2.Dochód o którym mowa w pkt.1 wykazywany jest w oświadczeniu składanym w 

Sekretariacie Ośrodka raz w roku do dnia 31 marca – załącznik  nr 5  

3.Osoby składające oświadczenie – załącznik nr 6 uprawnieni są jedynie do otrzymania 

dofinansowania w kwocie podstawowej zgodnie z tabelą dopłat-załącznik nr 2. Oświadczenie  

należy złożyć w Sekretariacie Ośrodka raz w roku do 31 marca . 

4. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust. 2,3 lub złożyła ją po terminie, nie 

będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń 

finansowanych z Funduszu. 



5. Osoby zatrudnione po 31 marca składają oświadczenie ( załącznik nr 5 lub załącznik nr 6)  

wraz z pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia z ZFŚS. 

6. Do końca marca danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną informację 

z roku poprzedniego, chyba że uprawniony złoży wcześniej nową informację. 

7.Dochodem w rodzinie są wszelkiego rodzaju świadczenia pieniężne uzyskiwane przez 

osoby zamieszkujące i utrzymujące się wspólnie, podlegające opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych. 

8.Uprawniony wnoszący pełną odpłatność za usługi i świadczenia socjalne lub korzystający     

z nich na zasadach powszechnej dostępności dla każdego pracownika nie jest obowiązany 

zgłaszać wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy pracownik 

wnosi jedynie częściową odpłatność za usługi i świadczenia z Funduszu. 

9.Uprawniony we wniosku składa oświadczenie, o którym mowa w ust.1. Nie dotyczy to osób 

wskazanych w ust.3 . 

10.Pomoc z Funduszu na poszczególne cele przyznawana będzie do wysokości wskazanej        

w planie rzeczowo-finansowym . 

11.Pracodawca ma prawo żądać  wglądu do dokumentów potwierdzających wysokość 

osiąganych dochodów. Nie przedstawienie dokumentów oznacza wypłacenie świadczenia jak 

osobie uzyskującej najwyższy dochód. 

 

§ 11 

1.Świadczenia urlopowe dla nauczycieli wypłacane są w terminie i wysokości określonej         

w przepisach Karty Nauczyciela. 

2.Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 może być przyznane do 

dwóch razy w roku kalendarzowym, natomiast dofinansowanie wypoczynku pozostałych 

uprawnionych może być przyznana raz w roku kalendarzowym. 

 

2.Zasady szczegółowe przyznawania świadczeń i pomocy socjalnej 

§ 12 

1.Przyznawanie pracownikom wszystkich świadczeń z Funduszu dokonywane jest przez 

Pracodawcę w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. § 5 ust.1 stosuje się 

odpowiednio. 



2.Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się 

od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.  

3.O przyznawanie zapomogi losowej, zdrowotnej i rzeczowej mogą ubiegać się osoby 

znajdujące w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – zał. nr 9. Wnioski należy 

poprzeć odpowiednią dokumentacją, która potwierdzi zasadność przyznania ww. świadczeń. 

§ 13 

1.Osoba uprawniona do świadczeń z Funduszu ma obowiązek podania we wniosku o ulgowe 

świadczenie informacji o stanie majątkowym(swoim i członków rodziny), które są pełne,          

i prawdziwe w rozumieniu art.233 Kodeksu Karnego. 

2.Przepisu ust.1 nie stosuje się do osób, którym świadczenia z Funduszu udzielane są na 

warunkach powszechnej dostępności. 

3.Wskazanie w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1, informacji niezgodnych z prawdą lub 

przedłożenie dokumentu przerobionego lub podrobionego oraz inne świadome i celowe 

wprowadzenie Pracodawcy w błąd może skutkować odmową przyznania pomocy z Funduszu 

w okresie jednego roku od dnia złożenia takich informacji lub dokumentów. Jedynie                       

w uzasadnionych przypadkach może być przyznane ulgowe świadczenie dla niepełnoletnich 

dzieci osoby uprawnionej. 

 

3.Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe 

§ 14 

1.Pomoc na cele mieszkaniowe udzielana jest w miarę potrzeb osób uprawnionych                   

i możliwości finansowych Funduszu i udzielana jest w formie zwrotnej  - pożyczek. 

2.Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielone na : 

1) Uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych, 

2) Budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym, 

3) Zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, 

4) Przebudowę strychu, suszarni, lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele 

mieszkaniowe, 

5) Wykup lokalu mieszkalnego na własność, 

6) Przystosowanie lokalu mieszkalnego lub domu do potrzeb osób o ograniczonej 

sprawności fizycznej, 



7) Remont i modernizację mieszkania lub domu, 

8) Kaucję i opłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zmianie lokali mieszkalnych, 

9) Spłatę kredytu bankowego wraz z odsetkami zaciągniętego na cele mieszkaniowe. 

 

3.Zasady i warunki przyznawania oraz wysokości i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe 

określa umowa zawierana przez Pracodawcę z pożyczkobiorcą- załącznik nr 10 

§ 15 

1.Pożczki o których mowa w § 14 ust.2 pkt. 1,2,3,4,5,8 i 9 mogą być udzielane tylko jeden raz 

w okresie zatrudnienia. 

2.Warunkiem przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe jest całkowita spłata poprzednio 

uzyskanej pożyczki. Nowy wniosek można złożyć dopiero po spłacie ostatniej raty 

zaciągniętej pożyczki. 

3.Warunkiem udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe jest zabezpieczenie jej spłaty 

poprzez udzielenie poręczenia przez dwóch Pracowników zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania. Stosowne oświadczenia 

poręczyciele składają w umowie pożyczki. 

4.Oprocentownie pożyczki wynosi 1 % przy dochodach do 1500 zł brutto - na jednego 

członka rodziny, a 2% przy dochodach powyżej 1500 zł brutto -  na jednego członka rodziny . 

5.Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż w drugim miesiącu po miesiącu, w którym 

kwota pożyczki została przekazana pożyczkobiorcy. 

6.Spłata pożyczki następuje w równych ratach miesięcznych, których liczba nie może 

przekroczyć 36. 

7.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy pożyczkobiorca znalazł się po zaciągnięciu 

pożyczki w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej, pożyczka może być rozłożona 

na większą ilość rat (maksymalnie 60).Wymagana jest zgoda poręczycieli zaciągniętej 

pożyczki. 

8.Pożyczka niespłacona w całości lub w części staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 

1) Udowodnienia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych 

2) Udowodnienia, że pożyczka została w całości wykorzystana na inne cele niż                  

w niniejszej umowie. 



9.Rozwiązanie umowy o pracę z pożyczkobiorcą nie powoduje zmiany warunków spłaty 

pożyczki mieszkaniowej udzielonej na warunkach niniejszej umowy, chyba że pożyczkobiorca 

wyrazi zgodę na zmianę warunków. 

10.Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na 

potrącenie rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę i zasiłku z ubezpieczenia 

społecznego. 

11.W przypadku niespłacenia pożyczki wzywa się (na piśmie) dłużnika do uregulowania 

należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli. 

12.W przypadku nie spłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek ten spoczywa na 

poręczycielach-w przypadku niespłacenia przynajmniej dwóch kolejnych rat miesięcznych. 

13.W razie likwidacji Pracodawcy spłata pożyczki następuje na wskazany przez likwidatora 

rachunek bankowy. 

14.Nie udziela się pożyczek mieszkaniowych na : pokrycie kosztów budowy, kupna lub 

utrzymania (w tym remontu) domów letniskowych, garaży, piwnic oraz obiektów 

przeznaczonych na działalność gospodarczą. 

15.Wnioski są rozpatrywane w kolejności ich złożenia. 

16.W razie śmierci  pożyczkobiorcy zaciągniętą pożyczkę spłacają żyranci. 

 

§ 16 

1.Maksymalna pomoc na poszczególne cele mieszkaniowe dla pracowników nie może 

przekroczyć sumy: 

1) Na budowę domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym-20 000 zł 

2) Na wykupienie mieszkania (spółdzielczego, komunalnego lub na rynku wtórnym)          

-15 000 zł 

3) Na adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne-15 000 zł 

4) Na remont mieszkania-10 000 zł 

5) Przystosowanie lokalu mieszkalnego lub domu do potrzeb osób o ograniczonej 

sprawności fizycznej – 10 000zł 

5.Do wniosku o przyznanie pożyczki na cele wskazane w ust.1, 2, 3 należy dołączyć jeden          

z poniższych dokumentów : 

a. Umowę przedwstępną kupna-sprzedaży mieszkania lub domu, 



b. Akt notarialny kupna działki, potwierdzenie z Urzędu Gminy o zarejestrowaniu 

inwestycji lub projekt budowy, 

c. Akt notarialny świadczący o posiadaniu mieszkania lub domu, 

d. Umowę z zarządcą budynku o udostępnienie 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. Dokumenty potwierdzające i określające zasady wykupu mieszkania, 

f. Umowę kredytu mieszkaniowego, 

g. Inne dokumenty, które w indywidualnych przypadkach pożyczkodawca uzna za 

konieczne. 

6.Emeryci i renciści mogą skorzystać z pożyczki na cele mieszkaniowe w maksymalnej kwocie 

3 000 złotych. 

 

V Priorytety w przyznawaniu świadczeń 

§ 17 

1.Dopłata do różnych form świadczeń socjalnych przyznawana jest w pierwszej kolejności: 

a) Osobom o szczególnie niskich dochodach, 

b) Osobom samotnie wychowującym dzieci, 

c) Osobom posiadającym rodziny wielodzietne, 

d) Osobom utrzymującym dzieci niepełnosprawne i dzieci, które ze względu na stan 

zdrowia wymagają opieki i leczenia, 

e) Osobom wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone, 

f) Osobom, które w ciągu ostatnich trzech lat nie korzystały z dopłat do wypoczynku. 

2.Dopłata do wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów, 

zimowisk i innych zorganizowanych form, w pierwszej kolejności będzie przyznawana 

osobom, które : 

a) Utrzymują dzieci wymagające specjalnej troski i leczenia ze względu na stan zdrowia, 

b) Wychowują dzieci całkowicie lub częściowo osierocone, 

c) Posiadają rodziny wielodzietne, 



d) Mają trudną sytuację życiową, rodzinną i materialną, 

e) Żyją w szczególnie trudnych warunkach mieszkaniowych. 

 

VI Postanowienia końcowe 

§ 18 

1.Prawo do interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje Pracodawcy i Organizacjom 

Związkowym działającym w SOSzW w Złotoryi. 

2.Niniejszy Regulamin podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

3.Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają zachowania procedury obowiązującej przy jego 

wprowadzaniu. 

4.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych, przepisy Kodeksu Pracy i inne przepisy prawa pracy. 

5.W placówce tworzy się komisję socjalną. Skład oraz kompetencje Komisji określa 

Regulamin Komisji Socjalnej - zał. nr 11 . 

 

§ 19 

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.01.2013 

2.Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 10.03.2008 

 

§ 20 

Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki : 
 

1) Załącznik nr 1 - wzór rocznego planu dochodów, wydatków i działalności socjalnej 
 (Plan rzeczowo-finansowy), 

2) Załącznik nr 2 – tabela dopłat do : wczasów, kolonii, zimowisk, pobytu w sanatorium; 
wypoczynku organizowanego we własnym zakresie; zapomogi świątecznej 

3) Załącznik nr 3 – tabela dopłat  do  działalności sportowo-rekreacyjnej oraz imprez 
kulturalnych 

4) Załącznik nr 4 – tabela dopłat do żłobków i przedszkoli 
5) Załącznik nr 5 – oświadczenie pracownika o dochodach 
6) Załącznik nr 6 - oświadczenie pracownika o dochodach 
7) Załącznik nr 7 - wniosek o przyznanie ulgowego świadczenia socjalnego- zajęcia 

sportowo-rekreacyjne 



8) Załącznik nr 8 – wniosek o przyznanie ulgowego świadczenia socjalnego 
9) Załącznik nr 9  – wniosek o przyznanie  zapomogi 
10) Załącznik nr 10 – umowa pożyczki mieszkaniowej 
11) Załącznik nr 11 – Regulamin Komisji Socjalnej 

 
 

 

§ 21 

Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi został uzgodniony z Niezależnym Samorządnym 

Związkiem Zawodowym” Solidarność” oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. 

 

 

 

( Organizacje Związkowe )        ( Pracodawca ) 

 

Złotoryja, dnia 29.01.2013 


