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Podstarły prawne:
1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Swiadczeń Socjalnych (tekst
jednolity Dz.U. z2022r. poz.9ż3)
2) Ustawa z dnia26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z202It. poz. 1762 zpoźn.
zmianarni)
3) Ustawa z dnia ż3 maja 1991 r. o zwtązkach zawodowych - (tekst jednolity Dz,U. z 2022
poz. 854)
4) 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)
5) Ustawa z dnta26lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób frzycznych, (Dr.U. 2018
poz, 1509 zpożn. zm.)
6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kr.vietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego pfzepływu takich danych oraz uchylenia dyrekav"ry 95la6lv/E
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz, UEL 119)
7) Ustawa zdnia 10 maja 2018 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity DzU. z2019
poz. 1781)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. [zakres regulacji]

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkoł Nr 2 Specjalnych im
Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie, zwany dalej .,Regulaminem", określa zasady i warunki
korzystania z usług i świadczeń finansowanychzzakŁadowego funduszu świadczeń socjalnych,
zwanego dalej ,,funduszem", oraz zasady przęznaczania środków funduszu na poszczególne
cele i rodzaje działalności socjalnej.

§ 2 [Komisja Socjalna|

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

a) Funduszu * rozumieć ptzęzto nalezy Zakładov,ry Fundusz Swiadczęri Socjalnych
Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołow-ie.

b) Ustawie * rozumieć ptzez to naleĘ ustawę z dnta 4 marca 1994 roku o zakładowym
funcluszu świadczeń socj alnych

c) Komisji - rozumieć ptzęz to naiezy Komisję Socjalną dziŃĄącą w Zespole Szkoł Nr 2
Specjalnych w Mikołowie.

d) Wspólnym gospodarstwie domowym rozumieć ptzez to należy zarówno
jednoosoboury jak i wieloosobowy zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnio-
nych, wspólnie utrzymujących się i podejmujących decyzję o zagospodarowaniu
środkow w części lub w całości wniesionych do budzetu domowego. Dotyczy to
również małźonków pracujących za granicą lub w delegacji oraz dzieci, które
zamieszkują w innej miejscowości ze względu na szkołę lub uczelnię, jednocześnie
pozostaj ą rv wspólnym gospodarstrł,ie domowym.

1. Komisja składa się z sześciu osób, z czego cńęry osoby wybiera ogół pracowników taz fta
dwa lata. Wybory są przeprowadzane zgodnie z Regulaminem Wyboru Przedstawicieli
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Zńogi. Zakładowę organizacje zvłiązkowe delegują do prac w komisji po jednei osobie
lcńonkazatządu/ z pra$/em głosu.

2. Komisja na podstawie wniosków ńożonychptzez osoby uprawnione proponuje przyrctańe
świadczeń z Funduszu. Kornisja dzińaw oparciu o niniejsry Regulamin, zatlńerdzony
WzezdyrektoraszkołyiuzgodnionyzzakŁńołlrymizwląrkarńzawodowymi.

3. Przydńń świadczenia z Funduszu proponuje Komisja w składzię, co najmniej trzech osób,
aprryntaje Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z przedstawicielami zakładowych orgańzacji
zrviązkowych

4. W prąrpadku zmniejszenia się składu osobovrego Komisji urupełnienia składu Komisji
dokonuje dyrektor szJ<oły na wniosek Komisji spcśród osób, które uą,skĄ największą
ilość głosów lpoza wybraną juz komisjąJ. W przypadku braku takich osób uzupełnienia
składu dokonuje się na zebraniu pracowników, zwołanym dodatkowo Węz Dyreklora
szkoły. Uzupełnienie obowiązuje do końca kadencji komisji socjalnej.

5. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącęgo i sekretarza.
6. Posiedzenia komisji będą odbywać się zgodnie z harmonogramem przedstawionym

w załączńku nr 5 Regulaminu lub w innych terminach, jeśli zaistnieje taka pottzeha.
Z postedzenia komisji sporządza się protokoł.

7. Komisja na miesiąc przed upĘwem kadencji zobowtązarta jest do prrygotowania zęWańa
w cęlu wyboru nowego składu Komisji i złożeńa rozliczętia oraz sprawońańa ze swej
działalności.

8. Wnioski aprryznanle świadczeniazFunduszumożrapobrńzęstrony internetowej szkoĘ
a rłypehiony wniosek możra ńoĘć:
- j ednemu z cńanków komisji
- w sękretariacie szkoĘ 

_ 
w zamkniętej kopercie z vłyruźnym opisem ,,wniosek l

Oświadczenie do celów ZFŚS"
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej
- za poŚreclnictwem poczty elektroniczrej na specjalnego maila: zfss@es2s-mikolow.pl, do
którego mają dostęp Ęlko upowaznione osoby
Wnioski ńażane po terminie danego posiedzenia komisji bęĘtozpaĘwane na kolejnym

posiedzeniu Komisji Socjalnej.

§ 3.. [przeznaczenie ZFŚSI

1. Fundusz jest przezraczoty na finansowanie r|ziałalności socjalnej organizowanej na
rzecz osób uprawnionych do korrystania z funduszu, zxvartych dalej ,,osobami
uprawnionymi",zuwzględnieniem ich sytuacji zyciowej, rodzirrnej i materialnej.

2. Działalność socjalrrą o któĘ mowa \ń/ pkt 1, obejmuje:
1) rózre formy wypoczrynku,
2) ózińalnaść kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyj ną
3) opieĘ nad dziećmi w źłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych
formach wychowani a pr ze dszkolnego,
4) udzielanie pomocy materialnej -rzeczowej lub finansowej,
5) nłrotną polloc na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

§ 4. [administrowanie ZFŚS]

Dyrektor Szkoły, zwany dalej ,,Pracodawcą", gospodaruje środkami funduszu w zakresie
okreŚlonym w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym fbnduszu świadczeń socjalnych,
w Regulaminie oraz w rocznym planie rzeczowo-finansowym zwanym również
preliminarzem.



§ 5. [plan rzeczowo-finansowy -preliminarz]

1. Podstawę podziału środków funduszu na poszczęgólne cele i rodzaje działalności
socj alnej stanowi roczny plan rueczowo-fi nansowy ustalony przez Pracodawcę.

2. Projekt focznego planu rzeczowo-finansowego sporządza Pracodawca, w uzgodnieniu
z komisją socjalną w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi
działaj ący mi u Pracodawcy.

§ 6. [charakter świadczeń]

1. Świadczenia socjalne z funduszu, zwane dalei ,,świadczeniami", są ptzryznawane na
wniosek osób uprawnionych i nie mają charakteru roszczeniowego.

2. Dopuszczalne jest organizowanie ze środków funduszu imprez kulturalnych (nie więcej
niZ dwie w ciągu roku kalendarzowego) oraz organizowania wycieczek-
przęznaczonych do wszystkich osob uprawnionych. Decyzję o zotgal"tizow-aniu takiej
imprezy podej muj e Pracodawca.

§ 1. |przyznawanie świadczeń|

1. Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Pracodawca.
ż. DecyĄe odmawiające ptzyzl7auia świadczenia zawierają pisemne uzasadnienie.
3. Od decyzji odmawiającej przyznanie świadczenia służy prawo wystąpienia z odwołaniem:

a) do Dyrektora szkoły z umotywov/anym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
(odwołanie) w terminie 7 dni od otrzymania odmownej decyzji,

b) do organu prowadzącego * Powiatu Mikołowskiego przezDyrektora szkoły w terminie
7 dni od ottzymania odmownej decyzji.

Dyrektor w terminie 30 dni rozpatruje odwołanie od dec_vzji po uzgodnieniu swojego
stanowiska z zakładovrymi organizacj ami zwi ązkowymi.

§ 8. [kryterium przyznawania świadczeń]

Ustalanie celu, rodzaju i wysokości świadczenla jest dokonywane na podstawie sytuacji
Ęciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Razdział 2.
Osoby uprawn ione do korzystan ia z zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych

§ 9. [osoby uprawnione]

1. Osobami uprawnionymi do korrystania z funduszu są:
1) pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
w Mikołowie bęz względu na podstawę nawiązańa stosunku pracy, wymiar i okres
zatrudnięnia, zwani daiej ,,pracownikami", w tym na przyŁJad pracownicy przebywający
na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, rodzicielskich, ojcowskich, nauczyciele
przebywĄący na urlopach zdrowotnych, nauczyciele przeniesieni w starlniecrynny. Osoby
przebywające na urlopachbezpŁaźnych nie mają prawa do świadczeń z funduszu.



2) emeryci i renciści * byli pracownicy Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii
Gtzegotzewskiej w Mikołowie dla których ZespóŁ Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii
Grzegorzewskiej w Mikołowie był ostatnim miejscem zatrudnienia ptzed przejściem na
emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyj ne
3) członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów
4) członkowie rodzin zmarłego pracownika emeryta lub rencis§,ktorzy byli na utrzymaniu
zmatłego, ale nie dłużej niz jeden rok od dnia zgonu osoby uprawnionej.

2. Do członków rodziny zaltcza sięl.
1) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne lub dzieci

przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do
18 lat

ż) dzieciwynrienione wpunkcie 1), posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znac7rrym-bez względu na wiek

3) współmałżonka

§ 10. [dokumentowanie prawa do korzystaniazZFŚSl

1. Osoby, o których mowa w § 9 pkt.1 ppkt.Z,ublegĄące się o świadczenia z funduszu,
zobowiąane są udokumentować swoje prawo do korzystania z funduszlJ poprzęz
ptzedłożenie decyzji o przyznarliu prawa do emerytury, renty lub naucrycielskiego
świadczenia kompensacyjnego

2. Ubiegając się o świadczeńanacńonkówrodziny, o którychmowaw § 9 pkt.z,nalery
ńoĘ ó następuj ące dokurnenty :

1) w prą.padku dzieci, o których mowa w § 9 pkt.2 ppkt.Z - orzeczenie zespołu
orzekania do spraw niepełnosprawności lub organu rentowego,

Rozdział 3.
Zakres działalności socjalnej finansowan€j z Funduszu

'§ 11.fwypoczynek]

W ramach usług św-iadczonychnarzęczróżnych form wypoczynku środki funduszu przęznacza
się na dofinansowanie:
1) Wypoczynku dzieci t młodzieĘ organizowanego w formie wczasów, kolonii, obozów

i zimowisk, w tym również połączonego z nauką (zielone szkoły)
2) Zotgantzowanego {np.: przez biuro podróży) krajowego lub zagranicznego w},poczyrrku

osób uprawnionych w formie wczasów-
3) Wypoczynku organizowanego ptzęz osobę uprawnioną we własnym zakresie (wczasy pod

gruszą)

§ 12. [procedury|

1. $/niosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci irńoózieĘ, o którym mowa w § 11 pkt
1, osoba uprawniona możę ńoĘć maksymalnie 1 ruzw ciągu roku kalendarzowego na
każde dziecko -maksymalnie najeden wybrany rodzaj wypocrynku

2. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w § 11 pkt 3, osoba
uprawniona może ńożyć maksymalnię 1 raz w roku kalendarzowym;

3. 'Wniosęk o dofinarrsowanie stanorvi zńączńknr 1 do Regulaminu.
4. S/ysokość dofinbnsowania, o którym mowa w § 11, ustalana jest na podstawie tabeli

stanowiącej zŃączńk nr 4 do Regulaminu - pkt. 1 i 2.

\



§ 13. [świadczenie urlopowe nauczycieli]

Niezależnie od dofinansowania, o którym mowa w § 11 pkt 2, nauczycielom przrysługuje
świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust, la Karfy Nauczyciela, tj.
,,z odpisu na zaHńowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1, wypłacane
jest aauczycielowi do końca sierpnia kazdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu
podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładorvym funduszu świadczęń socjalnych,
ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym
roku szkolnym".

§ 14. [działalność kulturalno-oświatowa]

Działalno ść kulturalno-o światowa fi nansow an7a ze środków funduszu obej muj e :

1. finansowanie imprez dla wszystkich osób uprawnionych w formie imprez kulturalnych,
2. dofinansowanie do zakupu biletów wstępu do kina, teatru, opery, muzeum, galerii,
filharmonii, na koncerty i inne wydarzenia kulturalno-oświatowe.

§ 15. [procedury]

1. Finansowanie imprez o których mowa w § 14 pkt 1 odbywa się ze środków funduszu.
Osoby uprawnione biorące ldziŃ w imprezie ponoszą koszty w zaieżności od progu
dochodowego, w którym się znajdują. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy
ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz sekretariacie szko§. Wyjątek stanowią dwie
imptezy kulturalne, klóre finansowane są w całości z pominięciem kryterium
dochodowego, Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie, nie mają prawa
do żadnego ekwiwalenfu z tego Ętułu.

2, Osoba uprawniona możę wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 14 pkt 2,
maksymalnie 2 ruzy w ciągu roku kalendarzowego. Wysokość dofinansowania ustalona
jest w tabeli stanowiącej zńącznik nr 4 - punkt 4 do Regulaminu. Całkowita kwota
dofinansowania nie może ptęekłoczyć podanej wartości w danym roku kalendarzowym.

3. Kwota dofinansowania nie może przeŁ,roczyć wartości biletu.

§ 16. [działalność sportowo-rekreacyjna]

Działalność sportowo .rekreacyjna finansorłana ze środków funduszu obejmuje:
l) finansowanię imprez w formię wycieczeĘ kuligów i innych form

sportowo-rekreacyj nych,
2) dofinansowanie do zakupu kametów na basen, siłownię, fitnęss i inne zajęcia

sportowo-rekreacyjne, w tym także do biletów wstępu na obiekty sportowo-rekreacyjne.

§ 17. [procedury|

i. Finansowanie imprez, o których mowa w § 16 pkt 1, odbywa się ze środków funduszu.
Osoby uprawnione biorące udziń w imprezie ponoszą koszly w zalężności od progu
dochodowego w klórym się znajdują, Osoby uprawnione do korzystania z funduszu
socjalnego mają prawo do dofinansowania jednej imprezy z vnymienionych § 16 pkt 1 ,
wybranej spośród organizowanych w ciągu roku kalendarzowego. Impreza dojdzie
do skutku wówczas, gdy zbietze się co najmniej 30 osób z wszystkich uprawnionych
do korzystania z Funduszu. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy ogłoszeń
w pokoju nauczycielskim oraz w sękrętariacie szkoły. Osoby uprawnione, które nie biorą



udńńuw imprezie, nie mająprawa do żadnego ekwiwalentu ztego tytułu.
2. Osoba uprawniona moze wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 16 pkt 2,

maksymalnie do jednego kametu rocmie lub 1 biletu w ciągu roku kalendarzowego
3. §/ysokość dofinansowania ustalona jest w tabeli stanowiącej zńączłltk nr 4 do

Regulaminu Całkowita kwota dofinansovłania nie mażę ptzekroczyć podanej wartości
w danym roku ka]endarzowym.

4. Kwota dofinansowania nie może ptzeIłoczyć wartości biletu, karnetu itp.

§ 18.

[dofinansowanie do opieki nad dzicćmi w żlobkacho klubach dziecięrych, płzedszkolach
oraz innych formach wychowania przedszkolnego]

1. Osoba uprawniona może ubiegać się o dofinansowanie do opłat nitryartych z apieką
nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu lub innej formie wychowania
przedszkolnego,

2. }Varunkiem otrzymania dofinansowania jest ńożęńę wniosku, do którego nalezy
dołączaó zaświadczeńę z trzęch ostatnich miesięcy o korzystaniv ptzez dziecko
z określonej fiormy opieki wraz z kwotą poniesionych kosźów.

3. Dofinansowanie ptzyznawanejest na rok kalendaruow do kwoty, która anajduje się na
zaśwtńczęnią lecz nie większej niż przedstawionej w zńączttiku w 4 - punkt 3 do
Regułaminu. W razie zfillarly syfuacji Ęciowej, rodzinnej i materialnej osoby
uprawnionej, skutkującej zrriarłą łlysokości dofinansowanią osoba uprawniona
zńowtryarla j est niezw,łocanie poinformować pracodawcę,

4. §/ysokość dofinansowania ustalona jest w tabeli stanowiącej zńączńknt 4 - punkt 3
do Regulaminu.

§ 19. [pomoc finansowa nłiązana ze rwiększonymi wydatkami]

1. Zę środków funduszu może być przydńelana pomoc finansowa w zwąrku
z zwiększonymi r,vydatkami w okresie wiosennym i okresie jesienno-zimowym.

2. Pomoc finansowa w formie, o której mowa w pkt .1 , przantawanajest na wniosek osoby
uprawnionej nie więcej ńż2 razl w roku kalendarzowym (stanowi zńącmk nr 1 do
regulaminu).

3. Nięzależnie od pomocy finansowej, o któĄ mowa w pkt.Z, osoba uprawniona moze
ubiegać się o pomoc finansową w związku z kosźami poniesionymi z okĄi Dnia
Dzieckanakańę dziecko o którym mowaw § 9 pkt.2. Kwotadofinansowanianie moze
ptzslłocryć kwoĘ podanej w zńączńku nr 4 pkt.7- datyczy kazdej z vłyżej
wymienionych form dofi nansowania.

§ 20. [zapomoga pieniężna]

1. Niezależnie oó pomocy finanso,wej, o której mov/a w § 19 pkt.1, osoba uprawniona
może ubiegać się o zapomogę pieniężną w przypadku indywidualnych zdarzeń
losowych (np.: pożar, zalrańę mieszkanią wybuch gazu), klęsk zywiołowych,
przewlekłej choroby oraz chorób rwiryarłychwynikającychzę zdarzeń losowych.

ż. Osoba ubiegająca się o zapomogę, o której mowa w pkt.1, do podania o jej przyznanie
zobovłlęana jest dołączyć dokumenty (np.: faktury lub inne dokumenty)
potwierdzające zaistnienie jednega z wyżsj wymienionych zdaruęń, w rviaEku
z którym pomoc.ma zostać przyzrrana. 'W przypadku przewlekłej choroby lub choroby
wynikającej ze ńarzsnia losowego należy ńoĘó do komisji wniosek (ZńączńkNr 7)
oraz zaświadczenie lekarskie o dfugotrwałej chorobie bęz naz:r^ły choroby
potwierdzające ten fakt, a w prąrpadku pozostĄch zdnzęń losowych, o których



mowa w pkt.l do podania naleĘ dołączyó dokumentację fbtograficzną potwierdzającą
zaistnienie danego zdaruenia.

3. W przypadku przewlekłej choroby lub choroby wynikającej zę zdarzęnia losowego
osoba ubiegająca się o zapomogę pieniężną możę złoĘć wniosek tylko jeden raz
w ciągu roku kalendarzowego.

§ 21. [poĘczki mieszkaniowe|

I. Zwrotnapomoc na cele mieszkaniowęprzyznawana z funduszu udzielana jest w tbrmie
pożyczki mieszkaniowej na warunkach określonych w umowie.

ż. Pożyczka mieszkaniowa moze byc ptzeznaczona na:
1) budow-ę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielorodzinnym,
2) zakup budynku mieszkalnego lub mieszkania w bloku
3) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,
4) przebudowę strychu, suszarni bądz innego pomieszczęn7ana cele mieszkalne,
5) remont i modernizację lokali i domów mieszkalnych,
6) opłaty wymagane plzy zamlanie mieszkań.

3. PoĘczki mieszkaniowe są przyznawane w dwóch kwotach: 60a0 zł w przypadku
podpunktow 4), 5) i 6) oraz 8000 zł w przypadku podpunktów 1), 2) i 3) w pkt.2.

4. Zwtotna pomoc z funduszu na cęle mieszkaniowe moze być przyznana osobie
uprawnionej co 2 lata, pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej na ten
cel poryczki, PoĘczka mieszkaniowa w wyjątkowy-clr sytl,racjaclr może zostać
wcześniej spłacona, jednak nie wcześniej niZ na pół roku przed planowaną spłatą
pożyczki. Wtym celunalezy złoĘć prośbę do Komisji Socjalnej, którabędziezawierała
uzasadnienie.

5. Pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczeniaptzez co najmniej 2 pracowników
zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im, Marii Grzegorzewskiej
w Mikołowie. Ten sam pracownik może być poręczycielem maksymalnie ż pożyczek
równocześnie.

6. Warunlriem uz.vskantapożyęzki mieszkaniowej jest zatrudnienie w Zespole Szkół Nr 2
Specjalnych im. Marii Gtzegoruewskiej w Mikołowie na podstawie umowy o pracę na
czas wnioskowanej długości spłaty poĘczki lub posiadanie emerytury lub ren§, brak
zadłużęni a w- zal<ładzie pracy oraz ud o kumento wani e sytuacj i mi e s zkani owej

7. PoĘczki udzielone na wydatki mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu stałemu
w wysokości 3 oń przyzn:ulej kwoty. Wysokość odsetek jest obliczana według
następującego wzoru:

O: P * (s/100) * 
[(r + 

') 
lż4]

O - odsetki
P * kwota pożyczkl
s - oprocentowanie odsetek
r -liczbatŃ

8. Okres spłaty poZ,vczki nie moze przekraczac 60 miesięcy.
9. PoĄczka podlega natychmiastowej spłacie w całości w- razie rozwtązania stosunku

pracy.
10. W przypadkurozwiązania umowy o pracę ustala się nowe warunki spłaty.
11. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy lub jego współmałzonka niespłacona część

poĘczkt zostaje umorzona w całości wraz z odsetkami.
12. W tazle zaprzestania spłaty poĘczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty

przenosi się solidarnie na poręczycieli
13.Wniosek o udzielenie poĄczki mieszkaniowei oraz decyzji stanowi zńączntk nr 3 do

Regulaminu, awzór umowy stanowi zńącznlknr 6.

14.Do wniosku naleĘ dołączyć:



- oświadczenie, w którym osoba ńiegająca się o pozyczkę mieszkaniową, poświńczą
że jest właścicielem/współwłaścicielem nięruchomości lub przedstawia umowę najmu
zajmowanego lokaiu,lub zgodę właścicielanadokonanię remontuzajmowanego lokalu
- wkaz przewidywanych kosźów.

Rozdział 4.
Zasa dy p rzy znawania świad czeń

§ 22. [zasady ogólne]

1. Przyznavłante świadczeń oraz wysokość dopłat z frłnduszu uzalęźąljra się od sytuacji
zyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprav,rrionej do korzystania z funduszu,
a w przypadku pomocy mieszkaniowej równiez od ry.ruacji mieszkaniowej
uprawnionego z v,ryŁączeniem świadczeń urlopowych nauczry.cieli oraz od kwot
ptzsznaczrlnych na irnansowanie poszczególnych celów zapisanych w preliminarnr.

2. swiadczenia indywidualne prąlzrawarre są na wniosek osoby uprawnionej.
3. DecyĄę o ptzyznańu świadczenia podejmuje Pracodawca w wgodnieniu

z prze dstavńcielami rwązków zawodowych.

§ 23. [ustalanie sytuacji materialnej osób uprawnionych]

1. S/ysokość świadczeń funduszu jest ustalana na podstawie ńożonego przez osobę
uprawnioną rocmego oświadczenia o sytuacji Zyciowej, rodzinnej i materialnej (zwane
dalej ,,Oświadczeniem') za miniony rok kalendalzory w terminie do 30 kwietnia
danego roku ka]endarzowego

2. Pracownicy zatrudnieni po 30 kwietnia składają oświadczenia wraz z pierwszym
wnioskiem

3. Oświadczenię o sytuacji Ęciowej, rodźnnej i materialnej jest dokumentem.
Prawdziwość danych zawarFych w Ośvriadczeniu potwierdzona jest własnoręczrym
podpisem osoby składającej oświadczenie,

4. Nieżozęnię Oś§riadczęnia araz niedostąrczenie go na wezwanie pracodawcy, skutkuje
odmownym rczpatrzeńem vmiosku

5, Pracodarnrca ma prawo dokonywania weryfikacji prawdziwości danych podanych
w Oświadczeniu i moźe Ądać udokumentowania danych osobowych w zakresie
niezbędnym do ich potwierdzenia. §/ tym celu może żądń od uprawnionego lub
uprawnionych członków jego gospodarstwa domowego dodatkowych informacji
w forrnie oświadczenia, a takźę przedstawięnia dokumentów potwierdzających
prawdziwość informacji. Pracodawcamoże żądaś takich dokumentów jak np.:
- zaświadczenię o dochodach i przysporzeńach pracownika, jego współmałZonka,
dzieci lub innej uprawnionej osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe wraz
z uprawnionyń
- za;świadczenia z urzędu skarbowego
- zaślviadczenia z ośrodka pomocy społecmej o pobieranych świadczeniach
- zaśłiadczenie o uczęszczańudziecka do szkoły 1ń na studia
- decyzja powiatowego urzędu pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych
1ń ptzyznaniu statusu bezrobotne go bezprawa do zasiłku
- decyzji o prąrznańu emerytury, renty lub zasiłku świadczenia przedemerytalnego
- kopii PITlu składanego do urzędu skarbowego
- inne dokumen§ mogące potwierdzić dane w Oświadczeniu

6. Do sytuacji Ęciowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa domowego zalicza się
wszelkie dochody brutto podlegające i niepodlegające opodatkowaniu orazprzychody



i przysporzenia wszystkich członków gospodarstwa domowego (w t"vm równiez dzieci),
w szczególności na przykład:
- wynagrodzenie z tytułu zatrudnięnia olaz osiągnięte na podstawie umów,
cywilnoprawnyclr np.: umowa o dzieło, umowa zlecenie
- dochody osiągnięte za gTarncą
- emerytury, ren§., nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki i świadczenia
z ub ezpie czenia społec zne go (chorobowe, maci erzyńskie, wychowaw cze itp.)
- dieta sołtysa, dieta radnego i irrne diety nieopodatkowane podatkiem dochodowym
od osób ftzycznych. otrzymyw-anę ptzęz osoby wykonujące czynności zwlązane
z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich
- stypendia, staż
- zasiłki przysługujące bezrobotnym
- dochody z kryptowalut
- dochody z dywidendy
- dochody z najmu, dzietżawy i innych żródęł
- otrzymywane alimenty, śrł,iadczenia z funduszu alimentacyjnego
- świadczenia wychowawcze (500+; i inne świadczenia o podobnym charaktefze. np.:
RKo
- świadczenia rodzinne
- zasiłki, świadczenia i dodatki różnego rodzaju i inne cykliczne świadczenia, lub
świadczenia jednarazow-e o znacznej wartości, czyli takie,|, która ma wpŁvw na sytuację
zyciową i materialną
- inne dochody i św,iadczenia nie wymienione wyżej

7. Dochody i świadczenla, o których mowa w pkt. 6. podlegają pomniejszeniu o kwoty
alimentów świadczonych na tzeczinnych osób

8. Na Oświadczeniu na|eĘ v,rykazać dochody i przysporzenia, o których mowa w punkcie
6 za rok poprzedzający rok złożenia Oświadczenia

9. Osoby, które rozpoczynają pracę i nie osiągnęły dochodów w roku poprzedzającym
złożenie oświadczenia lub wstąpiły w zlviązek małżeński l rozwiodły się w roku ńożenia
oświadczenia podają średni miesięczny dochod z miesiąca poprzedzającego ńożenię
oświadczenia w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie donrowym

10. Małzonkowię posiadający rozdzielnośó rnajątkową składają w miarę możliwości jedno
Oświadczenie. aby wykazać sytuację socjalną wspólnego gospodarstwa domowego na
jednym dokumencie.

11, Osoba uprawniona może zręzygfiowaó z ujawniania dochodów (a nie ze ńożęńa
oświadczenia), deklarując przynależnośó do grupy osób o najwyższych dochodach,

12. Osobapodającanieprawdziwe informacje o swojej sytuacji materialnej wceluuzyskania
wyższego świadczenia podlega odpowiedzialności karnej (art.286. § 1 Kodeksu
Karnego)

13. Wzór oświadczenia o sytuacii Zyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do
korzystania ze środków ZFŚS stanowi załączniknr 2 do Regulaminu.

Rozdział 5.
Żr ódła finansowa nia zakładowej działalności socj alnej

§ 24. [odpis]

Fundusz, z którego finansowana jest zal<Ładowa działalność socjalna, tworzy się z corocznego
odpisu podstawowego uznaniowego, naliczanego v/ stosunku do przeciętnej liczby
zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.



§ 25. [wysokość odpisów]

1) odpisu dla pracouników pedagogicznych będącego iloczynem przeciętnej Ltczby zńrud-
nionych nauczycieli i rI0% kwoty bazowej, o której mowa w ań. 30 ust. 3 KaĄ
Naucąvciela,

2) odpisu dla pracownikow niebędących nauczycielami będącego iloczynem pzeciętnej
Iiczby zatrudnionych i odpisu podstawowego,

3) odpisu dla ernerytów i rencistów (byĘch nauczycieli), w-wysokości 5% pobieranychprzez
nich emerytur i rent.

4) odpisu dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami) w wysokości 6,ż50ń prze-
ciętnego wynagrodzenia nliesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w
II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzęnię z tego okresu stanowiło
kwotę vłryższą.

§ 2ó. [inne źródła|
Środki funduszu zwiększa się o:
1) odsetki od środków funduszu,
2) wp§wy z oprocentowania płĘcznkudzielonych na cele mieszkaniowe,
3) wierą,telności likwidowanychzakłńovyych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
4) darowiłny omz zapisy osób fizyczrych i prawnych

§ 27 [dysponowanie środkami]

1. Srodki Funduszu w minimum I3Yo przeznacza się na pomoc mieszkaniową. Kolejn e 87oń
środków przeznacza się na pozostałą działalnośó z Zal<ładowego Funduszu Świadczęń
Socjalnych.

2. W uzasadnionych sytuacjach Pracodawca możę przesunąć niewykorzystane środki
z poĘczek mieszkanio\łych - na pozostńą dztałaLność socjalną finansowaną z Funduszu.

§ 23 [zasa'dy wykorrysĘwania środków|
Zasaóy wykorzyĘwania środków Funduszu oraz zasady i warunki korzystania z Funduszu
określa niniejsry regulamin oraz prslimlnan lzałączfikil.

§ 29. [niepodzielność środków]

Odpisy i zwiększenia. o których mowa w § 25 i 26 Regulaminu, tworzą jeden Fundusz.

§ 30. [niewykorzystane środki|

Środki Funduszu niełvykorzystanę w danym roku kalęndarzowym przę§hodą na rok następny.

Rozdział 6.
postanowienia końcowe

§ 31. {ewidencja działalności socjalnej|

Pracodawca prowadzi ewidencję rodzajów oraz wysokości świadczeń udzielonych
poszczególnym osobom uprawnionym zgodnie zzasadami określonymi w Regulaminie.



§ 32. [zmiana Regulaminu]

Zmiana postanowień Regulaminu moze być wprow,adzona zarządzentem dyrektora
w uzgodnienirr z działającymi na terenie szkoły organizacjami związkowl,mi.

§ 33. [uzgodnienie]
Regulamin został uzgodniony z zakładorvymi organizacjami związkowymi działającymi
u pracodawcy:
- ZNP w Mikołowie
- MOZZO w Sosnowct-t

§ 3a. |wejście w życie]

i. Regulamin wchodzi w życie na podstawie zarządzenia dyrektora z dniem 01.02.2023 roku,

Uzgodniono w dniu: 05.a1.2a23r.
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