
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2021 Dyrektora SOSzW w Złotoryi z dnia 01.02.2021 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi 

I. Postanowienia wstępne 

§1. 
1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowadny został na podstawie: 

a. Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 

b. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela; 

c. Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych; 

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 w Złotoryi . 

2. Organizacja Związkowa – każda, 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. Dyrektor – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi 

5. Regulamin - niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi. 

§3. 
Fundusz tworzy się z: 

1. Odpisu w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku 

kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po 
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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, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciele – podstawa prawna: art. 53 ust.1 

Karty Nauczyciela. 

2. Odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego pracownika administracji i obsługi szkół 

(placówek) w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 

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

wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą – podstawa prawna art.5 ust.2 Ustawy 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

3. Odpisu w wysokości 5 % pobieranych przez nauczycieli będących emerytami, rencistami lub 

nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne emerytur, rent oraz 

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych – podstawa prawna art. 53 ust 2 Karty 

nauczyciela.  

4. Odpisu w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 

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

wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą na każdego emeryta i rencistę byłego 

pracownika administracji i obsługi - odpis dobrowolny. 

§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. Inne środki określone w odrębnych przepisach. 
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II. Przepisy ogólne dotyczące Funduszu 

§5. 
1. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi w imieniu pracodawcy, 

gospodaruje i administruje środkami Funduszu w zakresie określonym w ustawie z 4 marca 

1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i w niniejszym Regulaminie. 

2. Środki z funduszu wydatkowane są w oparciu o roczny plan rzeczowo finansowy (wzór stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu), sporządzony przez  Dyrektora  w uzgodnieniu z Organizacją 

Związkową w sposób określony w art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych. 

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

określa podział środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności. 

III. Przeznaczenie Funduszu: 

§6. 
Środki Funduszu przeznaczane są na finansowanie lub dofinansowanie: 

1. Świadczenia urlopowego, o którym mowa w art.53 ust.1a KN, dla nauczycieli wypłacanego 

w terminie do 31 sierpnia każdego roku w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego 

proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku 

szkolnym. 

2. Krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 (nie częściej niż jeden raz 

w roku), organizowanego w formie kolonii, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych, 

zdrowotnych, itp. Wysokość dofinansowania określona jest w załączniku nr 6 do Regulaminu. 

Dofinasowanie uwarunkowane jest przedłożeniem odpowiedniego udokumentowania 

poniesionych kosztów. 

3. Wypoczynku (nie częściej niż jeden raz w roku) organizowanego w formie wczasów 

wypoczynkowych, wczasów profilaktyczno-leczniczych, leczenia sanatoryjnego lub 

wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, tzw. "wczasów pod gruszą". Wysokość 

dofinansowania określona jest w załącznik nr 7 do Regulaminu.  
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4. Udziału w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych połączonych z noclegiem (nie częściej niż 

dwa razy w roku). Wysokość dofinansowania określa załącznik nr 8 do Regulaminu. 

5. Działalności sportowo–rekreacyjnej podejmowanej indywidualnie przez osoby uprawnione. 

Wysokość dofinansowania określona jest w załączniku nr 9 do Regulaminu (z tym że łączna 

kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 500 zł w ciągu roku kalendarzowego). 

Dofinasowanie uwarunkowane jest przedłożeniem odpowiedniego udokumentowania 

poniesionych kosztów. 

6. Działalności kulturalno-oświatowej. Wysokość dofinansowania określona jest 

w załączniku nr 10 do Regulaminu. 

7. Organizacji imprez otwartych o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym. 

8. Kosztów pobytu i wyżywienia dziecka w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz 

innych formach wychowania przedszkolnego poniesionych i udokumentowanych za okres 

1 miesiąca (nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym). Wysokość dofinasowania 

określona jest w załączniku nr 11 do Regulaminu. 

9. Pomocy w formie zapomogi losowej udzielanej w przypadku śmierci najbliższego członka 

rodziny (współmałżonek, dziecko), zniszczenia lub zagarnięcie mienia (powódź, pożar, kradzież 

z włamaniem), nieszczęśliwego wypadku, napadu, przewlekłej choroby lub kosztownego 

leczenia. 

10. Pomocy materialnej (min. w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresach świątecznych). 

Wysokość pomocy określona jest w załączniku nr 12 do Regulaminu. 

11. Pomocy zwrotnej w formie pożyczek na cele mieszkaniowe. 

IV. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu 

§7. 

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, 
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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.1-6, 

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

przygotowania zawodowego, 

2. Członkami rodzin, o których mowa w §7 ust.1 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) osoby wymienione w pkt.2, w stosunku do których orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności (niezależnie od wieku). 

V. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych 

§8. 

1. Przyznanie i wysokość świadczeń z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i 

materialnej osoby uprawionej. Wysokość przyznawanych świadczeń uzależniona jest również 

od wielkości środków pozostających w dyspozycji Funduszu (każdorazowo ustalana jest kwota 

bazowa, na podstawie której przyznawane są świadczenia). 

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

Pracodawcy. Wzory wniosków stanowią załączniki nr 4, 5 oraz 13 do Regulaminu. 
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§9. 
1. Podstawę do przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód brutto przypadający 

miesięcznie na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu pracownika. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi do 31 marca każdego roku. 

2. Dopuszcza się złożenie oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu, 

z tym że składający są uprawnieni jedynie do otrzymania najniższego dofinansowania zgodnie 

z tabelami dofinasowania ujętymi w załącznikach nr 6-12 do Regulaminu. Oświadczenie należy 

złożyć w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi do 31 marca 

każdego roku. 

3. Osoby zatrudnione po 31 marca składają oświadczenie (załącznik nr 2 lub załącznik nr 3) wraz 

z pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia z ZFŚS. 

4. Niezłożenie jednego z oświadczeń o których mowa w ust.1 lub w ust.2 skutkuje niemożnością 

korzystania ze świadczeń z ZFŚS. 

5. Do końca marca danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożone oświadczenie 

w roku poprzedzającym, chyba że uprawniony złoży wcześniej nową informację. 

6. Dochodem brutto w rodzinie są wszystkie uzyskane przez osoby zamieszkujące i utrzymujące 

się wspólnie przychody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

podlegające opodatkowaniu jak i zwolnione z tego podatku. 

7. Pracodawca ma prawo żądać wglądu do dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych 

dochodów. Nie przedstawienie dokumentów oznacza wypłacenie świadczenia jak osobie 

uzyskującej najwyższy dochód 

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. 

9. Podanie w oświadczeniach, o których mowa w ust.1-2 , informacji niezgodnych z prawdą lub 

świadome i celowe wprowadzenie Pracodawcy w błąd może skutkować odmową przyznania 

file:///C:/Users/PawełGorczyca/Desktop/soszw/zfśs/regulamin%202020/zal.1-13%20zfśs%202019.docx%23zał2
file:///C:/Users/PawełGorczyca/Desktop/soszw/zfśs/regulamin%202020/zal.1-13%20zfśs%202019.docx%23zał3
file:///C:/Users/PawełGorczyca/Desktop/soszw/zfśs/regulamin%202020/zal.1-13%20zfśs%202019.docx%23zał6


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2021 Dyrektora SOSzW w Złotoryi z dnia 01.02.2021 

pomocy z Funduszu w okresie jednego roku od dnia złożenia takich informacji lub 

dokumentów. 

VI. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe 

§10. 
1. Zakres pomocy na cele mieszkaniowe obejmuje pożyczki z przeznaczeniem na: 

1) budowę lub zakup domu jednorodzinnego, 

2) zakup lokalu mieszkalnego, 

3) przystosowanie lokalu mieszkalnego lub domu do potrzeb osób o ograniczonej 

sprawności fizycznej, 

4) remont mieszkania lub domu. 

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

umowa zawierana przez Pracodawcę z pożyczkobiorcą - wzór umowy stanowi załącznik nr 14 

do Regulaminu. 

§11. 
1. Pożyczki o których mowa w § 11 ust.1 pkt. 1,2 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 poręczycieli - pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Złotoryi zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

4. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe są oprocentowane : 

1) w wysokości 1% w stosunku rocznym dla pożyczkobiorców, których dochód miesięczny na 

jedną osobę w rodzinie jest nie wyższy niż 1500 PLN 

2) w wysokości 2% w stosunku rocznym dla pozostałych pożyczkobiorców. 

5. Spłata pierwszej raty pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu po jej otrzymaniu. 
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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 48). Wydłużenie spłaty wymaga zgody poręczycieli. 

8. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika niespłacona część pożyczki wraz 

z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie. W pozostałych przypadkach rozwiązania 

umowy o pracę następuję zgodnie z zasadami określonymi w umowie pożyczki. 

9. 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. 

10. W przypadku niespłacania rat pożyczki, Dyrektor wzywa na piśmie pożyczkobiorcę do 

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

11. 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. 

12. Wnioski o udzielenie pomocy mieszkaniowej rozpatrywane są w kolejności ich złożenia. 

13. Niespłacona pożyczka lub jej część w przypadku śmierci pożyczkobiorcy podlega umorzeniu. 

§12. 

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

przekroczyć sumy: 

a. na budowę lub zakup domu jednorodzinnego - 20 000 zł 

b. na zakup lokalu mieszkalnego - 15 000zł 

c. na remont mieszkania - 10 000 zł 

d. na przystosowanie lokalu mieszkalnego lub domu do potrzeb osób o ograniczonej 

sprawności fizycznej - 10 000zł 
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2. Do wniosku o przyznanie pożyczki na cele wskazane w ust. 1 pkt. a,b należy dołączyć jeden 

z poniższych dokumentów : 

a. umowę przedwstępną kupna-sprzedaży mieszkania lub domu, 

b. akt notarialny kupna działki,  

c. akt notarialny świadczący o nabyciu mieszkania lub domu, 

d. Inne dokumenty, które w indywidualnych przypadkach pożyczkodawca uzna za konieczne. 

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

kwocie 3 000 złotych. 

VII. Klauzula informacyjna 

Ochrona danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS 

§13. 
W związku z treścią 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Złotoryi informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy z siedzibą przy ul. St. Staszica 2, 59-500 Złotoryja. 

2. W placówce wyznaczono Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować 

się za pomocą e mail: rodo@soszw.info 

3. Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

są przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z działalnością socjalną. 

4. Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

5. Dane osobowe osób uprawnionych nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa. 
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6. Dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się o świadczenie, 

jego ustalenie i realizację, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń, zgodny z 

przepisami obowiązującego prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe osób uprawnionych są 

niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 

7. Osobie uprawnionej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach 

określonych w art. 15 – 17 RODO; 

2) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń 

socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

VIII. Postanowienia końcowe 

§14. 

1. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Dyrektor w uzgodnieniu z przedstawicielami 

działających u Pracodawcy organizacji związkowych. 

2. Z przeprowadzonych uzgodnień w sprawie przyznania świadczeń z Funduszu sporządza 

się protokół. 

§15. 

1. Regulamin obowiązuje od dnia uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane są na piśmie w uzgodnieniu 

z organizacjami związkowymi pod rygorem nieważności. 

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

oraz opublikowanie na stronie „soszw.info”. 
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4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu stosuje się powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

§16.  

1.Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia  . 

 


