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Regulamin   

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni 

 

Podstawy prawne opracowania Regulaminu: 

 ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1316 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263), 

 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.  z 2018 r. 

poz. 967 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz. 349), 

 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1509), 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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, RODO (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1), 

 ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity z 2019 r. poz. 1040  

z późn. zm.). 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1.  

 

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 39  

w Gdyni, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z usług  

i świadczeń  finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego 

dalej Funduszem, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele  

i rodzaje działalności socjalnej. 

 

§ 2.  

 

1. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz 

osób uprawnionych do korzystania z jego środków, z uwzględnieniem ich sytuacji 

życiowej, rodzinnej i materialnej. 
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§ 3.  

 

1. Środkami Funduszu gospodaruje Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni, a w jego imieniu 

Dyrektor. Podstawą wydatkowania środków jest Regulamin oraz roczny plan rzeczowo – 

finansowy zwany dalej Preliminarzem.  

2. Dyrektor  może powołać Komisję d/s Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

zwaną dalej Komisją. Komisja może składać się do czterech osób, w tym po jednym 

przedstawicielu związków zawodowych działających na terenie szkoły, a w przypadku 

braku organizacji związkowych w szkole, do czterech  pracowników szkoły. 

3. Komisja opracowuje Regulamin, aneksy, załączniki oraz Preliminarz  

i sprawozdanie z jego realizacji za rok ubiegły. 

4. Komisja wnioskuje do Dyrektora o udzielenie świadczenia, usługi socjalnej lub 

dofinansowania.  

5. Dyrektor zatwierdza przyznanie świadczenia po otrzymaniu wszystkich niezbędnych 

dokumentów oraz po uzgodnieniu przyznania uprawnionym świadczenia z Funduszu  

ze związkami zawodowymi działającymi na terenie zakładu pracy. 

6. Komisja spotyka się raz na kwartał  oraz w miarę bieżących potrzeb. 

 

 

 

 

II. Źródła tworzenia Funduszu 

§ 4.  

1. Całoroczny odpis na Fundusz powstaje z: 

a) odpisu dla pracowników pedagogicznych, 

b) odpisu dla pracowników administracji i obsługi, 

c) odpisu dla emerytów i rencistów, którzy rozwiązali umowę z zakładem pracy  

w związku z przejściem na emeryturę lub rentę , 

d) odpisu dla emerytów i rencistów ze zlikwidowanych placówek i jednostek  

wskazanych przez organ prowadzący szkołę w wysokości zgodnej z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Fundusz zwiększa się o: 

a) odsetki od oprocentowanych środków Funduszu zdeponowanych na rachunku 

bankowym, 

b) wpływy z oprocentowanych pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 

c) darowizn oraz zapisów od osób fizycznych i prawnych. 

3. Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz. 

4. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 

5. Dopuszcza się możliwość przenoszenia niewykorzystanych środków Funduszu 

przeznaczonych zgodnie z Preliminarzem na finansowanie określonego rodzaju świadczeń 

na inny rodzaj świadczeń wymieniony w Regulaminie. 

6. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok 

następny.  
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III. Przeznaczenie środków Funduszu 

§ 5.  

1. Środki Funduszu przeznacza się na: 

a) pomoc rzeczową i finansową, w tym: 

-  bezzwrotne zapomogi finansowe losowe, 

- bezzwrotne zapomogi finansowe inne niż losowe, w przypadku trudnej sytuacji 

życiowej, finansowej lub rodzinnej, 

- bezzwrotną pomoc finansową w okresie wzmożonych, uzasadnionych wydatków 

obciążających budżety domowe – kwota pomocy zależna jest od środków, jakimi 

będzie dysponował Fundusz na koniec roku kalendarzowego (załącznik nr 7  

do Regulaminu), 

b) dofinansowanie różnych form wypoczynku: 

-  świadczenie urlopowe dla nauczycieli, 

- dofinansowanie  wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. „wczasy 

pod gruszą”) dla  pracowników administracji i obsługi oraz uprawnionych emerytów  

i rencistów, 

- dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży osób uprawnionych 

zorganizowanego w formie kolonii, obozów lub zimowisk, 

- dofinansowanie do wypoczynku organizowanego przez zakład pracy w formie 

turystyki grupowej, 

c) udzielanie zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe. 

2.    Z rocznego odpisu przeznacza się od 70 % na finansowanie działalności wymienionej  

w   § 5 ust. 1a i 1b i do 30 % na finansowanie działalności wymienionej w § 5 ust. 1c. 

 

IV. Osoby uprawnione do korzystania ze środków Funduszu 

§ 6.  

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są: 

a) pracownicy Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni  zatrudnieni w pełnym i niepełnym 

wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, 

b) emeryci i renciści, osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek 

przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne kompensacyjne, w sytuacji gdy 

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni była ich ostatnim zakładem pracy, 

c) emeryci i renciści wskazani przez organ prowadzący szkołę, 

d) członkowie rodzin osób, o których mowa w § 6 ust. 1 a, 1b, 1c. 

2. Za  członków rodzin uważa się: 

a) współmałżonków, jeśli zamieszkują i prowadzą wraz z uprawnionym wspólne 

gospodarstwo domowe, 

b) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz 

przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki  

i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej – w wieku do 18 lat,  
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a jeśli kształcą się w szkole – do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 25 roku życia, 

c) wymienione wyżej osoby, w stosunku do których orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek. 

 

 

V. Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu 

§ 7.  

1. Świadczenia socjalne z Funduszu są przyznawane na pisemny wniosek osoby uprawnionej. 

Świadczenia socjalne mają  charakter uznaniowy i uprawnionemu nie przysługują  

z tego tytułu roszczenia. 

2. Ustalanie rodzaju i wysokości świadczenia jest dokonywane na podstawie sytuacji 

życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 

3. Ubiegający się o świadczenia  załącza do wniosku następujące dokumenty: 

a) w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – zaświadczenie potwierdzające 

pobieranie nauki oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu 

pracownika, emeryta lub rencisty, 

b) w przypadku dzieci niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub niezdolnych do 

pracy – orzeczenie zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności lub organu 

rentowego. 

4. Wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające przyczynę zwrócenia się o pomoc 

finansową z Funduszu ( załącznik nr 6 lub załącznik nr 8 do Regulaminu). 

5. Wnioski nie zawierające wymaganych dokumentów będą pozostawiane bez rozpatrzenia. 

6. Oświadczenie o dochodach   uprawnieni składają do „wrzutni” przy wejściu głównym  

do szkoły: 

a) pracownicy i emeryci lub renciści świadczący pracę w SP 39 w Gdyni – do 10 maja 

(załącznik nr 2 do Regulaminu) 

b) emeryci i renciści nie świadczący pracy w SP 39 w Gdyni – do 30 marca  

(załącznik nr 3 do Regulaminu). 

7. Niezłożenie oświadczenia automatycznie lokuje osobę uprawnioną w grupie  

o najwyższych dochodach. 

8. Wnioski o świadczenia z Funduszu składa się do „wrzutni” przy wejściu głównym  

do szkoły w terminach do 5 dnia miesiąca, w którym planowane jest posiedzenie Komisji. 

9. Posiedzenia Komisji odbywają się 4 razy w ciągu roku, w terminach do: 31 marca,  

30 czerwca, 30 września, 30 listopada. 

10. Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują członkowie  

Komisji oraz Dyrektor.  

11. Wysokość przyznanego świadczenia nie może być wyższa niż rzeczywiste koszty wydatku 

na cele socjalne ponoszone przez osobę uprawnioną. 

12. Odmowa przyznania świadczenia lub przyznanie go w niższej wysokości nie wymaga 

uzasadnienia. 

13. Komisja może żądać od osoby uprawnionej udokumentowania danych zawartych we 

wniosku, w tym przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zawarte  

w oświadczeniu o dochodach (np. przedłożenia zaświadczenia o dochodach, decyzji 
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wydanej przez organ emerytalno – rentowy, zaświadczenia o pobieraniu nauki, orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskiego, dokumentu potwierdzającego 

tytuł prawny do nieruchomości lub innych). 

14. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności informacji zawartych we 

wnioskach o przyznanie świadczenia socjalnego wraz z oświadczeniem o sytuacji 

życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionych. 

 

 

VI. Świadczenia urlopowe i „wczasy pod gruszą” 

 

§ 8. 

 

1. Świadczenia urlopowe wypłacane są nauczycielom do końca sierpnia każdego roku  

w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy  

i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 

2. Do otrzymania świadczenia urlopowego uprawnieni są nauczyciele czynni, przebywający 

na urlopach wychowawczych oraz dla poratowania zdrowia.  

3. Świadczenia nie otrzymują nauczyciele przebywający na urlopie bezpłatnym. 

4. Dopłata do organizowanego we własnym zakresie wypoczynku pracowników administracji 

i obsługi szkoły (tzw. „wczasy pod gruszą”) wypłacana jest raz w roku kalendarzowym, 

przed rozpoczęciem przez uprawnionego urlopu wypoczynkowego w wymiarze nie 

przerwanym i nie mniejszym niż 14 dni, na podstawie wypełnionego przez pracownika 

wniosku (załącznik nr 9 do Regulaminu). 

5. Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego przez emeryta lub rencistę we własnym 

zakresie jest przyznawane raz w roku na podstawie wniosku, w którym oświadcza, 

że korzystał z tej formy wypoczynku przez okres nieprzerwany co najmniej 14 dni 

kalendarzowych. Wnioski przyjmowane są do 5 czerwca (załącznik nr 9 do Regulaminu) . 

 

 

VII. Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci  

 

§ 9. 

 

1. Z dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące 

działalność w tym zakresie ( w formie kolonii, obozów i zimowisk), mogą korzystać dzieci 

uprawnionych  w wieku do 18 lat oraz młodzież w wieku 18 – 25 lat, pod warunkiem, że 

pobiera naukę w szkołach lub na uczelniach i nie osiąga własnego stałego dochodu. 

2. Dofinansowania do jednej z wybranych form udziela się raz na dane dziecko w roku 

kalendarzowym. 

3. Wysokość dofinansowania określa tabela świadczeń na dany rok (załącznik nr 1 do 

Regulaminu). 

4. Dofinansowania udziela się na podstawie kompletu następujących dokumentów: 

a) wniosku osoby uprawnionej, złożonego po zakończeniu wybranej formy wypoczynku 

(załącznik nr 8 do Regulaminu), 
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b) faktury lub rachunku wystawionego na rodzica lub opiekuna prawnego 

potwierdzającego fakt wysokości wpłaty na rzecz organizatora, 

c) potwierdzenia pobytu dziecka na wybranej formie wypoczynku zorganizowanego, 

d) zaświadczenia o kontynuowaniu nauki (dotyczy dzieci powyżej 18-tego roku życia). 

 

 

VIII. Pomoc finansowa 

 

§ 10. 

 

1. Ze środków Funduszu, w zakresie określonym Preliminarzem, udziela się osobom 

uprawnionym pomocy finansowej, w formie bezzwrotnych zapomóg finansowych lub 

losowych (załącznik nr 6 do Regulaminu). 

2. Pomoc w formie zapomogi losowej przyznawana jest na podstawie umotywowanego 

wniosku osoby uprawnionej , popartego odpowiednimi dokumentami: 

a) oświadczeniem o aktualnej wysokości dochodu na członka rodziny, 

b) dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia losowego, 

c) fakturami dotyczącymi kosztów poniesionych w związku ze zdarzeniem losowym. 

3. Maksymalną wysokość zapomogi określa tabela świadczeń na dany rok kalendarzowy. 

 

IX. Działalność kulturalno – oświatowa i sportowo - rekreacyjna 

 

§ 11. 

 

1. Finansowanie i dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej i rekreacyjno – 

sportowej organizowanej przez pracodawcę w formie imprez sportowo - rekreacyjnych, 

spotkań kulturalno – oświatowych, zakupu biletów wstępu na imprezy itp. 

2. O organizacji form działalności określonej w §11 ust.1 decyduje Dyrektor  

w porozumieniu z Komisją. 

 

X. Finansowanie lub dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez zakład 

pracy w dni wolne od pracy 

 

§ 12. 

 

1. Pomoc w tej formie dotyczy  uprawnionych do korzystania z Funduszu. 

2. Obejmuje zorganizowane formy wypoczynku realizowane w postaci turystyki grupowej. 

3. Finansowanie lub  dofinansowanie  uzależnione są od środków, którymi dysponuje 

Fundusz w danym roku kalendarzowym . 
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XI. Pożyczki na cele mieszkaniowe 

 

§ 13. 

 

1. Ze środków Funduszu można uzyskać pożyczkę na następujące cele mieszkaniowe: 

a) budowę domu, 

b) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego,  

c) zakup lub wykup lokalu mieszkalnego,  

d) adaptacje pomieszczeń na cele mieszkaniowe, 

e) remont, modernizację mieszkania, domu – jeden raz na dwa lata. 

Pożyczki wymienione w pkt 1a, 1b, 1c, 1d wypłacane są jednorazowo bez uzupełnień. 

Pożyczki,  o których mowa w pkt 1e wypłacane są raz na dwa lata. 

2. Pożyczka z Funduszu wymaga poręczenia dwóch pracowników Szkoły Podstawowej  

 nr 39 w Gdyni zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

3. Pracownik szkoły nie może być poręczycielem więcej niż dwóch pożyczek 

mieszkaniowych jednocześnie. 

4. Pożyczki udziela się na podstawie uzasadnionego wniosku (załącznik nr 4 lub  

załącznik nr 5 do Regulaminu). 

5. Świadczenia na cele mieszkaniowe przyznaje się według kolejności składania wniosków  

o ich udzielenie. 

6. Do wniosku o pożyczkę na zakup lub wykup mieszkania, budowę domu, należy dołączyć 

kserokopię aktu notarialnego umowy przenoszącej własność lokalu. 

7. Pierwsza rata spłaty pożyczki staje się wymagalna najpóźniej z upływem trzech miesięcy 

od dnia jej zawarcia. 

8. Spłata pożyczki odbywa się na warunkach określonych w zawartej umowie. 

9. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki. 

10. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 2% w skali rocznej. 

11. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę, podlega ona spłacie przez 

poręczycieli na warunkach ustalonych w umowie. 

12. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku porzucenia pracy lub rozwiązania 

umowy. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy pracownik zostaje przeniesiony do innej jednostki 

na mocy porozumienia pracodawców lub rozwiązał stosunek pracy w związku  

z przejściem na rentę lub emeryturę. 

13. Pożyczka musi być spłacana na konto pracodawcy, u którego została zaciągnięta. 

14. O powtórne przyznanie pożyczki określonej w pkt 1e osoba uprawniona może się ubiegać 

po spłacie poprzedniej pożyczki w miarę możliwości Funduszu. 

15. W razie śmierci pożyczkobiorcy raty, których wymagalność przypada po dacie zgonu, 

zostają umorzone. 

16. Wysokość kwoty pożyczki ustala się w oparciu o tabele świadczeń socjalnych. 

17. Wnioski o pożyczkę składa się w sekretariacie szkoły w terminach do 5 marca  

i do 5 września każdego roku. 
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XII. Postanowienia końcowe 

 

§ 14. 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr  1 z dnia 15 

stycznia 2021 r. 

2. Traci moc Regulamin  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły 

Podstawowej nr 39 w Gdyni z dnia 31.01.2011 r. 

3. Regulamin udostępnia się osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu poprzez 

opublikowanie go w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni. 

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

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

XIII. Klauzula informacyjna. Ochrona danych osobowych osób uprawnionych  

do korzystania z ZFŚS 

 

§ 15. 

 

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 9ogolne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, 

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni informuje, że: 

1. Administratorem danych  osobowych osób uprawnionych jest Szkoła Podstawowa nr 39 

w Gdyni z siedzibą przy ul. Unruga 88, 81-153 Gdynia. 

2. Inspektorem danych osobowych jest p. Aleksandra Nodzyńska, tel. 58 761-77-04, email: 

iod.edu@gdynia.pl. 

3. Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych są przetwarzane w celu realizacji zadań administratora związanych  

z działalnością socjalną. 

4. Dane osób 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 swobodnego 

przepływu takich danych. 

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

upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

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: 

- dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na 

zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO, 
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- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. 

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

ze świadczeń socjalnych finansowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

 

 

 

 

 


