
 

REGULAMIN 

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA  

W PSZCZYNIE 

 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 

Podstawą prawną tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz 

gospodarowania środkami tego Funduszu są: 

- ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1352, z późn. zm.).– zwana dalej: ustawą o ZFŚS.  

 

§ 2. 

Niniejszy Regulamin określa zasady przeznaczania środków zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki 

korzystania ze świadczeń finansowanych z tego Funduszu. 

 

§ 3. 

Podstawą gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego 

dalej „Funduszem”, jest roczny plan rzeczowo finansowy Funduszu. 

 

§ 4. 

Regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych wymaga uzgodnienia z 

organizacjami związkowymi działającymi na terenie jednostki . 

 

§ 5. 

Wszelką odpowiedzialność za gospodarowanie środkami funduszu ponosi pracodawca. 

 

II. Osoby uprawnione do świadczeń. 

 

§ 6. 

Do korzystania z Funduszu uprawnieni są: 

1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w całym okresie zatrudnienia bez 

względu na wymiar czasu pracy i rodzaj umowy oraz członkowie ich rodzin,  

2) emeryci i renciści - byli pracownicy,  

3) byli pracownicy pobierający świadczenie przedemerytalne, z którymi rozwiązano 

stosunek pracy bezpośrednio przed przejściem na świadczenie przedemerytalne. 

 

 

§ 7. 



 

 Za członków rodziny osób uprawnionych do korzystania z Funduszu uważa się: 

1) współmałżonków prowadzących z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe, 

2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu: dzieci własne, dzieci przysposobione oraz 

przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków – nie 

dłużej niż do dnia ukończenia 18 lat, a jeżeli się kształcą, to do czasu ukończenia nauki, 

nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia, 

3) dzieci wymienione w pkt. 2, jeżeli w stosunku do nich orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek, 

4) członkowie rodzin wymienieni w pkt. 1, 2 i 3 po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na 

ich utrzymaniu. 

 

III. Przeznaczenie funduszu. 

 

§ 8. 

 Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie:  

1) bezzwrotnych zapomóg pieniężnych o charakterze losowym lub zdrowotnym - wniosek 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu; 

2) świadczeń socjalnych (pieniężnych lub rzeczowych) w związku z trudną sytuacją 

materialną,   życiową, rodzinną -wniosek  stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu; 

3) świadczeń rzeczowych oraz otrzymywanych w tym zakresie świadczeń pieniężnych :z tytułu 

zwiększonych wydatków; 

4) paczek Mikołajkowych dla dzieci do lat 15-tu (do końca roku kalendarzowego, w którym 

dziecko kończy 15 lat) 

5) różnych form  wypoczynku urlopowego i wakacyjnego osób uprawnionych na terenie 

kraju  lub zagranicą- wniosek stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu 

6) kolonii, obozów, zimowisk, „zielonych szkół”- wniosek stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu; 

7) działalności sportowo – rekreacyjnej, kulturalno – oświatowej; 

8) zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe – wniosek o pożyczkę stanowi załącznik 

nr 3 do Regulaminu. 

 

 

IV. Zasady przyznawania świadczeń. 

 

§ 9. 

Świadczenia finansowane ze środków Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co 

oznacza , że osoby nie korzystające ze świadczeń nie maja prawa do ekwiwalentu z tego tytułu. 

Decyzja o przyznaniu i wysokości lub odmowie usługi lub świadczenia socjalnego jest 

ostateczna i nie wymaga pisemnego uzasadnienia. 

 

§ 10. 

1. Wysokość świadczeń finansowanych z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, 

rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 

2. Do dochodu brutto wlicza się: 



 

1) przychód z tytułu umowy o pracę,  

2) wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych, 

3) zasiłki wypłacane przez ZUS, ośrodki pomocy społecznej 500+, zasiłki dla 

bezrobotnych i inne, 

4) świadczenia przedemerytalne, 

5) stypendia, 

6) emerytury i renty, 

7) faktycznie otrzymywane alimenty, 

8) dochód z działalności gospodarczej, 

9) dochód z gospodarstwa rolnego. 

3. Do określenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych przyjmuje się 

łączny dochód  wszystkich osób w gospodarstwie domowym obliczony jako suma 

dochodów – za rok poprzedni uzyskanych przez uprawnionego, współmałżonka oraz 

dzieci pozostające na ich utrzymaniu i uczące się, nie dłużej jednak niż do dnia 

ukończenia 25 roku życia, podzielona przez liczbę „12”      i liczbę członków rodziny. 

Dochodem brutto jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.  

4. Oświadczenie o dochodzie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu uprawniony ma 

obowiązek złożyć w terminie do końca marca danego roku kalendarzowego. 

5. W przypadku istotnej zmiany sytuacji rodzinnej lub życiowej niezwłocznie należy złożyć 

stosowne oświadczenie. 

6. W przypadku wątpliwości pracodawca może żądać od pracownika rozliczenie roczne za 

rok poprzedni do wglądu. 

 

§ 11 

1. Wysokość zapomóg ustalono wg progów dochodów: 

1) dochody od 0 do 2500 zł     - 400 zł 

2) dochody od 2501 do 3500 zł     - 350 zł 

3) dochody powyżej 3501zł     - 300 zł 

2. O w/w zapomogi można ubiegać się 2 razy w roku. 

3. Starając się o bezzwrotną zapomogę pieniężnych o charakterze  zdrowotnym osoby 

uprawnione zobowiązane są do złożenia oświadczenia o długotrwałej chorobie, w 

przypadki wątpliwości na żądanie pracodawcy udokumentowanie leczenia (art.8 ust.1a 

ustawy o ZFSS) bez konieczności okazywania faktur za leczenie.  

4. W uzasadnionych przypadkach losowych i zdrowotnych Dyrektor może przyznać 

zapomogę bez względu na progi dochodów i ilość otrzymanych zapomóg. 

 

§ 12 

1. Ustalono 3 progi dochodów i wysokość w  %  przyznanych świadczeń pieniężnych i 

rzeczowych oraz przeznaczonych na działalność sportowo – rekreacyjną i  kulturalno  – 

oświatową: 

1) 0-2500 zł  100% przyznanego świadczenia 

2) 2501-3500zł  90%  

3) Powyżej 3501 zł 85% . 

§ 13 



 

Wysokość świadczenia urlopowego należnego danemu nauczycielowi jest proporcjonalne do 

jego czasu pracy oraz okresu zatrudnienia w roku szkolnym, zgodny z zasadami określonymi 

w KN, art.53. 

 

§ 14 

Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego (wczasy pod gruszą)  pracowników administracji 

i obsługi przysługuje każdemu uprawnionemu jeden raz w roku w wysokości ustalonej przez 

pracodawcę jednak nie mniej niż wysokość odpisu na dany rok wg. ustalonych progów. 

 

§ 15 

1. O dofinansowanie do różnych form wypoczynku nie częściej niż raz w roku mogą się 

również ubiegać: 

1) emeryci i renciści - byli pracownicy, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku       

z przejściem na emeryturę lub rentę, 

2) byli pracownicy pobierający świadczenie przedemerytalne, z którymi rozwiązano 

stosunek pracy bezpośrednio przed przejściem na świadczenie przedemerytalne  

2. Wysokość dofinansowania ustala pracodawca. 

 

§ 16 

1. Dofinansowanie do różnych form wypoczynku dziecka przysługuje nie częściej niż dwa 

razy do roku i ustala się stosując ustalone progi zapisane w § 12, lecz nie więcej niż 400 zł. 

2. Pracownik zobowiązany jest przedstawić wniosek wraz z potwierdzeniem udziału dziecka 

w zorganizowanym wypoczynku . 

 

§ 17 

1. Pożyczki na cele mieszkaniowe udziela się na bieżąco w ramach posiadanych środków, pod 

warunkiem spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na ten cel. 

2. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia dwóch osób - pracowników tego samego 

zakładu pracy co pożyczkobiorca, zatrudnionych na czas niekreślony. W przypadku 

nieuregulowania spłaty pożyczki w terminie przez pożyczkobiorcę, zobowiązanie spłaty 

przechodzi solidarnie na poręczycieli zgodnie z podpisaną umową w sprawie udzielenia 

pożyczki z ZFŚS. 

3. Pożyczki oprocentowane są w wysokości 3%. Do obliczania odsetek stosuje się wzór 

uproszczony      P x  
𝑠

100
𝑥
𝑚+1

24
   , przy czym P= kwota pożyczki, S=stopa procentowa (3%), 

m+ ilość rat pożyczki, 1, 24, 100  = wielkości stałe. 

4. Udziela się pożyczek w wysokości: 

1) 8000 zł na: 

a) budowę i rozbudowę domu jednorodzinnego,  

b) zakup lokalu mieszkalnego, 

c) wykupienie mieszkania na własność, 

d) przebudowę pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkaniowe. 

             Okres spłaty wynosi 48 miesięcy; 

2) 4000 zł na: 

a) remont mieszkania lub budynku mieszkalnego. 

b) adaptację (przystosowanie) pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych, 



 

c) kaucje i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań, 

Okres spłaty wynosi 36 miesięcy. 

5. Pracownik zobowiązany jest do podpisania umowy stanowiącej załącznik nr 4 do 

Regulaminu. 

6. Osoby zatrudnione na czas określony zobowiązane są do spłaty pożyczki  w okresie 

zatrudnienia. 

7. Na wniosek pracownika spłata zadłużenia może zostać skrócona z zachowaniem 

naliczonych wcześniej odsetek. 

 

§ 18 

Świadczenia finansowane ze środków funduszu udzielane są na wniosek osoby uprawnionej 

lub w razie choroby lub innego zdarzenia losowego z takim wnioskiem może wystąpić inny 

pracownik w imieniu osoby uprawnionej. 

 

§ 19 

Decyzję w sprawie ustalenia zasad wykorzystania i podziału środków funduszu podejmuje 

Dyrektor Szkoły. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

§ 20 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

2. Treść niniejszego Regulaminu została uzgodniona z Zarządem Oddziału ZNP. 

3. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone z zachowaniem formy pisemnej. 

4. Traci moc Regulamin ZFŚS wprowadzony Zarządzeniem nr 4/K/2009 z dnia 02.03.2009 

roku. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS  

 

 

..........................................................                                         …........................, dnia......................... 
  Nazwisko i Imię pracownika – osoby uprawnionej               

 

 

OŚWIADCZENIE* 

     

o wysokości średnich miesięcznych dochodów przypadający na członka rodziny we wspólnym 

gospodarstwie domowym za: .............................r. 

 

Oświadczam, że miesięczny dochód brutto (dochód brutto=przychód–koszty uzyskania przychody) na 

członka mojej rodziny za rok:…………………………….. wyniósł:  

Prawidłową odpowiedź zaznaczyć (podkreślić): 

1/    do 2500 zł.                                              

2/    od  2501 zł.  –  3500 zł.        

3/    powyżej 3500 zł.                        

W przypadku przychodu z działalności gospodarczej przyjmuje się kwoty faktycznie uzyskane, nie niższe 

jednak niż 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. kwota najniższej podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą). 

W przypadku przychodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się faktycznie uzyskany przychód, nie niższy 

jednak niż dochód ogłaszany przez Prezesa GUS dla celów podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego. 

 

W przypadku zmian mających istotny wpływ na sytuację materialną zobowiązuję się do uaktualnienia 

oświadczenia. 

Swoje oświadczenie potwierdzam – świadomy odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1  KK) 

własnoręcznym podpisem. 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                          …………………………….........................................                                                                                                                                                  

                                                                                                                  własnoręczny podpis 

 

* Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 k.p.c., a prawdziwość danych w nim 

zawartych, potwierdzana własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie, może być 

weryfikowana w trybie i na warunkach określonych  w art. 253 k.p.c. 

 

 

 



 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W PSZCZYNIE 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w 

Pszczynie, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 

ul. Zamenhofa 5, 43-200 Pszczyna, e-mail: pzsspszczyna@poczta.onet.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Kościelny, W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem 

Państwa danych można się kontaktować: e-mail: ido@zs3s.pna.pl lub telefonicznie: 32 210 03 40 wew. 27. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych i art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 b, c RODO 

4.  Dane osobowe przetwarzane są w celu korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej, i materialnej osoby zamierzającej 

korzystać ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja Socjalna, pracownicy Administratora odpowiedzialni 

merytorycznie za realizację świadczeń.    

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w  

pkt. 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana 

wniosku.  

9.  Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

10.  Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

11.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych.                                                                                                                                                                               

12 .  Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i 

Administrator nie profiluje danych osobowych. 

 

                                                                                                  ……………………………………………………………………… 

                                                                                                                  data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

mailto:ido@zs3s.pna.pl


 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 3 SPECJALNYCH im. JANUSZA KORCZAKA W PSZCZYNIE 

            

 

……………………………………………………….      Pszczyna, dnia……………………………….. 

              (nazwisko i imię) 

   

 

WNIOSEK 

Proszę o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Jednocześnie oświadczam że znane mi są postanowienia Regulaminu ZFSS. 

 

        …….………………………………………….. 
                        podpis wnioskodawcy 

 

Decyzja dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie: 

Udzielam / nie udzielam świadczenia w wysokości…………………………… z ZFŚS na zasadach 

ustalonych Regulaminem. 

 

Pszczyna, dnia……………………………………………………                  …………………………………………………… 
                                                                                                                         pieczęć i podpis dyrektora 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ 

A. Pracownik  

Nazwisko i imię/drugie imię  ____________________________________________ 

Adres zamieszkania   ____________________________________________ 

Telefon kontaktowy, e-mail  ____________________________________________ 

Zakład pracy                   ____________________________________________ 

                                       ____________________________________________ 

 

B. Emeryt/Rencista 

Nazwisko i imię/drugie imię  ____________________________________________ 

Adres zamieszkania   ____________________________________________ 

Telefon kontaktowy, e-mail  ____________________________________________ 

Zakład pracy                      ____________________________________________ 

                ____________________________________________ 

 

Proszę o przyznanie mieszkaniowej pożyczki zwrotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w wysokości ………………………..……….. zł z przeznaczeniem na: 

1. budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym, 

2. zakup lokalu mieszkalnego, 

3. wykupienie mieszkania na własność, 

4. przebudowę pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkaniowe, 

5. remont lokalu lub budynku mieszkalnego. 

6. adaptację (przystosowanie) pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych, 

7. kaucje i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań, 

 
 

Proszę o wpłacenie pożyczki na konto ………………………………………………………… 
 

Uzasadnienie wniosku: 

Prośbę swą motywuję następująco: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki (zaznaczyć): 

1. akt notarialny 

2. pozwolenie na budowę 

3. inne dokumenty: ………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W PSZCZYNIE 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) 

informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w 

Pszczynie, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 

ul. Zamenhofa 5, 43-200 Pszczyna, e-mail: pzsspszczyna@poczta.onet.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Kościelny, W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem 

Państwa danych można się kontaktować: e-mail: ido@zs3s.pna.pl lub telefonicznie: 32 210 03 40 wew. 27. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych i art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 b, c RODO 

4.  Dane osobowe przetwarzane są w celu korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej, i materialnej osoby zamierzającej korzystać 

ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja Socjalna, pracownicy Administratora odpowiedzialni 

merytorycznie za realizację świadczeń.    

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w  pkt. 

4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku.  

9.  Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

10.  Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

11.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych.                                                                                                                                                                               

12 .  Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i 

Administrator nie profiluje danych osobowych. 

                                                                          

 

                                          

                                                                         ……………………………………………………………………… 
                                                                                                                                             data i podpis wnioskodawcy 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

U M O W A 

pożyczki na cele mieszkaniowe  z  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń Socjalnych 

 

zawarta w dniu  ………………………r. pomiędzy Zespołem Szkół nr 3 Specjalnych im. 

Janusza Korczaka w Pszczynie,  zwanym dalej zakładem pracy, w imieniu którego działa 

Dyrektor ………………………………………………………………………………………… 

a  ……………………………………......... zwanym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym                          

w ….…………………………………………………………………………, zatrudnionym     

w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie. 

                                                                        

§1 

Na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego 

Zarządzeniem dyrektora  nr 309/2019/2020 z dnia 10 marca 2020r. została  Panu /i przyznana 

pożyczka w wysokości………........................................, słownie złotych ..………………. 

…………………………………………………………………………………….……..……… 

na ………………………………………………………………………………….…………(wpisać cel) 

oprocentowana w wysokości 3 % zgodnie z zapisami § 17 Regulaminu ……………………..   

 

§2 

1. Przyznana  pożyczka  podlega  spłacie  w  całości.   

2. Okres  jej  spłaty wynosi………………………………………………………………..…. . 

3. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ……………………………………………                    

w ratach miesięcznych po ……………………………………………………………. zł. 

                                                                                 

                                                                             

§3 

1. Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki wraz                              

z  odsetkami, zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za 

pracę w wysokości ……………………………  zł miesięcznie  poczynając od dnia 

……………….. . 

2. Emerytowani pracownicy i renciści dokonują spłat rat udzielonej pożyczki zgodnie z §2 

niniejszej umowy na rachunek bankowy ZFŚS. 

…………………………………………………………………………………………….. . 

 

§4 

1. Nie spłacona pożyczka udzielona z ZFŚS podlega natychmiastowej spłacie w całości                   

w razie rozwiązania stosunku pracy przez zakład pracy bez wypowiedzenia, z winy 

pracownika. 



 

2. W przypadku innej formy rozwiązania stosunku pracy istnieje możliwość uzgodnienia 

formy spłaty pożyczki po uzyskaniu akceptacji poręczycieli.  

 

§5 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§7 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

zakład pracy, jeden pożyczkobiorca. 

 

§8 

1. Jako poręczycieli pożyczkobiorca wskazuje, a zakład pracy akceptuje: 

 

 

1) ...................................................................         zam................................................................ 

                                                                              

         nr PESEL ….................................................. 

 

 

2) ...................................................................         zam............................................................... 

                

          Nr PESEL .................................................... 

 

2. W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez 

pożyczkobiorcę ze środków ZFŚS poręczyciele jako solidarnie współodpowiedzialni 

wyrażają zgodę na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z ich wynagrodzeń. 

 

1) .....................................................................      2) ………………………………….……..        

                  podpis poręczyciela                                            podpis poręczyciela 

                  

§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

                     

....................................................                                .................................................. 

       podpis  pożyczkobiorcy                           podpis dyrektora                 

                                                                           


