
Zespół Szkół Budowlanych
as'łOdŃl*, Sacz, ul, Szwedzka!7

rc|.lB 5Ą7 7o la

NlP 734 25 45 321, RI:CON 000190271

ż-::pół 5ż!Ct l-]L,::,,,"'' '::'.
21-?Co lll1",\ Sd *, l:|, J: \r l)1l d L,

Podstaqla prąIpna:7.alącznikrlu. l
do ?-arządzenia nr

dyrektora ZSBzdrria 2O2l r.

soc.IALIYYcH w zEsPoLE szKÓł, nupowll\I{YcH
WNOWYM SACZU.

NlP 734 25 ,15 3] ], RECON 00U

1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu
Swiadczen Socjalnych (tj. Dz.IJ. z 2a2I r. poz. 746.),

2) ustawa z dnia26 sĘcznia 1982 r.I{arta Nauczyciela (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2215. z 2O2L r. poz. 4.)

3) ustawa z dnia 23 rnaja 199r t. o A^Iiry,kach zawodowych (tj.
Dz. U. z 20 19 r. poz. 263..),

4) tozporządzerrie Ministra Pracy i PoliĘki Społecznej z dnia
9 marca 2OO9 r. w spra\Mie sposobu ustalania przeciętnej liczby
zatrudnionych w celu naliczartia odpisu na zakladowy fundusz
świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2OOg r., Nr 43, poz. 349)
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1. Regulamin stanowi podstawę gospodarowania środkami Zakładowego
Funduszu Swiadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Budowlanych
w Nowym Sączu.
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l. Ilekroć w Re ulaminie jest mowa bezb|iższ,ego określenia o:
a) Szkole naleĘ przez to rozumieć Zespół Szkół Budowlanych

w Now5rm Sączu,
b) Pracowniku - naleĘ przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Szkole bez

wz lędu na stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy i w5rmiar czasu pracy
a także rodzaj zaurartej umowy,

c) D5rrektorze naleĘ ptzez to rozumieć osobę pełniącą funkcje lub
obowiązki dyrelrtora Szkoły,

d) Nauczycielach - naleĘ przez to rozumieć nauczycieli lub innych
pracowników pedago icznych zatrudnionych w szkole.
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t. Zakladowy fundusz socjalny tworzy się na zasadach określonych
w ustawie o ZFSS orazl{arta Nauczyciela:

a) dla nauczycieh dokonuje się corocznie odpisu na ZFSS w wysokości
ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku
kalendarzow5rm, hczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i nie pełnym
wJrmiarze zajęć (po prze]nczeniu na pełny wymiar zajeĆ)
i 11O o/o kwoĘ bazowej, o której mowa w art.SO ust. 3, obowiązującej w
dniu l sĘcznia danego roku,

b) dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami
pobierajacymi nauczycielskie świadczenie kompensac5{ne dokonuje się
odpisu na ZFSS w wysokości z 5% pobieranych pr7,ez nich emerytur, rent
orazTaauczycielskichświadczeńkompensacyjnych,

c) wysokość odpisu podstawowego wlmosi na jednego zatrudnionego
pracownika administracji i obsługi z 37,5 o/o odpisu przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim
lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne
wlmagrodzerie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą,

d) pracodawca sprawujacy opiekę socjalną nad emery[ami i rencistami
mviększa Fundusz o 6,25 o/o odpisu przeciętnego wynagrodzerlia
miesięcznego, o którym mowa w ust. 1 lit. b, na kazdego eme4ńa nie
będącego naucąrcielem a objęt3rm opieką socjalną.

2. Srodki Funduszu mviększasię o:
a) z odsetek od środków funduszu,
b) z niewykorzystanych środków fi,nansowych z lat ubieglych,
c) z darowŁn oraz zaplsów osób firycznych i prawnych,
d) wpłylvy z oprocentowania poĘczek udzielonych na cele mieszkaniowe.
3. Odpisy i zuliększenia tworzą jeden Fundusz.
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NlP7342544:21Sffinłf ź#hia z zakładowego furrduszu świadczefii socjalnych nie mają
charakteru roszczeniowego lecz wspomagający osoby znaJdr{ące się
w trudnej sytuacJi życiowej, rodzinnej i mateńalnej z wylączeniem
świadczenia urlopowego wypłacanego dla nauczycieli.
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I. Przyznanie pomocy finansowej, rzeczowej i dofinansowanie do świadczeń
socjalnych z Funduszu dla osób uprawnionych uzależnia się od ich
sytuacji ąlciowej, rodzinnej i materialnej.

2. Pomoc lub dofinansowanie z Funduszu prryznawane jest w wysokości
stosownej do posiadanych środków finansowych.

3. Swiadczerlia socjalne finansowane z Funduszu maja charakter uznaniowy
i nie mozna z tego t5rtułu dochodzić żadnych roszczeń.

4. Podstawą do obliczenia wysokości świadczenia socjalnego stanowi
prąrchód prąpadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu,
w którym naleĘ ująć pełną wysokość wszystkich swoich prąrchodów oraz
wsąrstkich przychodów uąlskiwanych przez wsąrstkie osoby wspólnie
zamieszkujące i razern prowadzące gospodarstwo domowe, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kłżdego t5rtułu. Wzor oświadczenia stanowi
zńącznik nr 2 do regulaminu.

5. Do czlonków rodziny w jednym gospodarstwie domowym osoby
uprawnionej zalicza się wspólnie z nim mieszkajacych:

a) małzonka,
b) pozostające na utrąrmaniu uprawnionego wnioskodawcy lub

uprawnionego wnioskodawcy i jego małzonka dziecl do ukończenia 18
roku Ęcia a jeżeb kształcą się w szkole i nie są zatrudnieni, nie prowadzą
własnej dzialalności gospodarczej ani nie wstąpili w nviryek małzeński-
do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłuzej nż do ukończenia 25 roku
Ęcia.

c) rodziców będących we wspólnym gospodarstwie domowym.
6. Osobie tworzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe przychód będzie

dzielony przez 2 ze względu na koszty utrąrmania tego gospodarstwa.
7. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 4 składa się wraz z wnioskiem

pisemnym, będącym podstawą prryznania świadczeń stanowiącym
zńącznik nr l do regulaminu.

8. Oświadczenie o któr5rm w pkt. 4, powinno zawierać w szczególności
prąlchody wykazane w zeznartiu podatkowym za rok poprzedni oraz
ewentualnie uzyskane wszystkie inne trwoty nie wykazane w Ęrn zeznaniu
(np. wynajem lokalu (mieszkania, usługowego), Tysk z giełdy papierów
wartościowych, platformy finansowej, dochody i dopłaty unijne dla
giospodarstw rolnych, zasilki, stl4rendia, świadczertia alimentacyjne, itp.)

9. Do kazdego wniosku o prryznanie świadczeń socjalnych na7eĘ przedloĘc
do wglądu PIT za ubiegły rok kalendarzowy,

lO. Osoba uprawniona, która złoĘla nieprawdziwe oświadczenie
o wysokości przychodu (zanzy przychód lub go zatat) rnoże utracić prawo
do korąrstania z Funduszu przez kolejne dwa lata.
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l- 7n świadęrn Funduszu mogą korzystać:
al praoowlicy zatrudnieni w Szkole na podstawie umowy o pracę

nię:.leżnie od rodzaju umolvy,
b) pracournicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych,
c) emeryci i renciści - byli pracownicy administracji i obslugi,
d) emeryci i renciści - byli nauczyciele, osoby przebywające na świadczeniu

kompensacyjnym
e) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz prĄęte na wychowanie

w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżorlka, pozostające na ich
utrąrmaniu:

- do lat 18 - tu a jeżeb ksńalcą się w szkole i nie są zatrudnieni, nie
prowadzą własnej działalności gospodarczej ani nie wstąpili
w rwiryek rnalżeński- do czasu ukończenia nauki, jednak rne dłużej niż
do ukończenia 25 roku Ęcia,

- osoby będące inwalidami I lub II grupy bez względu na wiek za
okazarliem aktualnego orzec zenia.

0 dzieci własne zrnar|ych osób wymienionych w lit. a), b), c), d)
- do lat 18 - tu,
2. Z odpisu na zakŁadowy fundusz świadczeń socjalnych, w54rłacane jest

nauczycielowi do końca sierpnia kazdego roku świadczenie urlopowe
w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego
proporcjonalnie do w5rmlaru czasu pracy i okresu zatrudnienia
naluczyciela w danym roku szkolnlrm.
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1. Srodki Funduszu przezlaacza się na:
a) świadczenie urlopowe dla nauczycieli,
b) pomoc mieszkaniową,
c) dofinansowanie do różnych form w54rocąmku,
d) dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej oraz dzińalności

spońowo - rekreacyjnej,
e) zapomogi pienięzne socjalne, losowe,
fl pomoc rzeczową,
g) paczki mikołajkowe dla dzieci i młodziety do lat14,
h) dofinansowanie do wypocz5rnku zorganżowanego, trwającego

co najmniej kolejnych 14 dni kalendarzowych - ,,wczasy pod gruszą".
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L. Przez różne formy wypocąpku naleĘ rozumieć zorgarizowany
wypocąrnek trwajacy co najwyżej kolejnych 14 dni kalendarzowych dla:

a) dzieci i młodzieĘ w wieku do lat 18 w formie kolonii, oboznw , zielonych
szkół w kraju i za grarlicą, pobyt wypocąpkory z rodzicami raz w roku
dla kazdego dziecka,

Zespót zkói Budowlanych
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*,or,oĘorĘlań61efr.1sddrezącej się do 25 roku Ęcia w formie obozów w kraju lub
?a, granicą raz l7atrzy lata,

c) pracowników, emerytów i rencistów w formie wczasów Leczniczych,
rehabilitacyjnych, sanatoryjnych j eden raz w roku,

d) pracowników i ich współmałzonków przebywających na urlopie
wypocąrnkow5rm w formie pobytów wypocąrnkowych, wycieczek
krajowych i zagrarticznych raz na trzy lata, nie doĘczy wfiazdów
orgźrnżowanych przez ZSB w Nowym Sączu (doĘczy również emeryŁów i
rencistów oraz osób pobierających nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne),

e) pracowników nie będących nancrycielami przebywających na urlopie
wypocąrnkow5[n, organżujących wypocąrnek we własn5rm zakresie
ttwający nieprzerwanie co najmniej kolejnych 14 dni tz:t^I. ,,wcz-asów pod
gruszą" razw roku,

0 wczasy pod gruszą dla nauczycieli raz na cztery lata (dotyczy
pracowników dla których Z-espół Szkót Budowlanych jest placówką
macierąyst{
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1. Przez dziŃalność kulturalno - oświatową oraz spońowo - rekreacfrną
naleĘ rozumieć zorganizowany przez pracodawcę udzial osób
w5rmienionych w 5 w spektaklach teatralnych, pokazach filmowych,
konceńach, wystawach, wycieczkach krajowych i ząrarliczitych,
ogniskach, kuligach, rajdach, spotkaniach integracyjnych i innych
podobnych imprezach.

2. Dzlalalrlość kulturalno - oświatowa ora7 sportowo - rekreacyjna może być
organżowana i dofinansowana na wniosek przedstawicieli zakładowych
organżacj i mliry,kowy ch..
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l. Zapornoga pieniężna socjalna są pomocą finansową prąrzr:awaną osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Zapomogi zdrowotne mviryane z chorobami przewlekłymi naleĘ rozumieć
jako wszelkie choroby, które maja długotrwały przebieg, trwający
miesiącami lub latami i wymagające (eczenia w sposób trwaty przez długi
okres.

3. Zapornogi zdrowotne prryrznawane sąraz na kwańał.
4. Osoba ubiegająca się o zapomogę zdrowotną nłiryaną z długotrwalą

chorobą do wniosku dolącza zaświadczenie lekarskie od lekarza
specj alisty z wyłączeniem |ekarza podstawowej opieki zdrowotnej .

1o

1. Pomoc rzeczowąprzyznaje się osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
Ęciowej, rodzinnej lub materialnej.

5
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1. Paczki mikołajkowe prryznaje się dzieciom do 14 roku Ęcia, na wniosek
rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Osobie uprawrrionej rr.rożrra prry znac j edną paczkę mikołaj kową.
3. Wnioski naleĘ składać w terminie od O1 listopada do 30 listopada

danego roku. Wnioski zlożone w innym terminie nie będą rozpatrlrwane.
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1. Wysokość dofinansowania do świadczeń zawiera tabela zalączona do
regulaminu - Zalącznik nr 5.
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1. Srodki Zakładowe o Funduszu Swiadczen Socjalnych przrznacza się na
pomoc finansową na cele mieszkaniowe pracowników oraz emerytów
i rencistów - byłych pracowników Zespołu w formie oprocentowanych
poĘczek i pomocy bez,nlłrotnej.

2. PoĘczkę i pomoc bezzvłrotną mo 4 uzyskać:
a) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony w 7-espole,
b) emeryci i renciści,Iłórzy przeszh na emer5rturębądź rentę z Z-espolu oraz

osoby pobierajace nauczycielskie świadczenie kompensac5{ne,
3. Pierwszeństwo w korzystaniu z pomocy finansowej mają:
a) osoby maj4ce szczególnie trudne warunki mieszkaniowe,
b) osoby, których sytuacja materialna i mieszkaniowa uległa gwałtownemu

pogorszeniu w wyniku zdarzeń losowych,
c) osoby samotnie wychowujące dzieci, inwalidń,bylr pracownicy, - emeryci

i renciści.
4. W prąlpadku jednakowej sytuacji starających się o świadczenie o

kolejności przyznartia danego świadczenia decyduje kolejność zgłoszenia
wniosku wraz z zalącznikami.

5. Pracownik rnoże zloĘć kolejny wniosek o poĘczkę po spłaceniu
poprzedniej.
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I. PoĘcz|<l mieszkaniowe udzielone są na:
a) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych,
b) budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniow5rm,
c) zakup budynku mieszkalnego od podmiotów, które wybudowały budynek

w ramach prowadzonej działalności gosp odałczej,
d) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, przebudowę strychu,

suszarni bądż innego pomieszczertia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
e) pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz na uzupełnienie

zaliczki na wkład budowlany w mviapku z przeksńalceniem

kespoł5zkćł Budowlil)il,,
2?-3OO Nowv Sa,z, ul,5zweua a ,,

tel, ],B 547 70 18

Nlp7342541silÓFśl9leWŻ Śb lokatorskiego prawa do zajmowanego lokatu na
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

0 remont i modernżacja lokali i budynków mieszkałrych,
9 kaucje i opłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamianie mieszkań,
h) finansowanie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni dla sierot

przebywających w domach dziecka lub rodzinach zastępczych po byłych
pracownikach oświaty.
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1. Wysokość udzielonej poĘczki zaleĘ od jej przeznaczenia i moze wlmosić:
a) na uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze prrydzielatrc

w warunkach lokatorskich, własnościowego prawa do loka]u oraz spłatę
kredytu na mieszkanie, zakup domu do wysokości 5Oolo wymaganego
wkładu, kredytu - jednak nie więcej niż - 12.0O0,0O zŁ - okres spłaty
poĘczk136 rat.

b) na uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnegio do
wysokości - 40.0O0,0O zł - okres splaty poĘczl<t - 60 rat.

2. Z poĘczki na uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu mogą
korzystać pracownicy, którzy posiadają pozwolenie na budowę domu
wydane nie później nż w okresie 5 lat od daty rozpatrzenia wniosków.

3. Z poĘczki na spłatę kredytu na mieszkanie, na budowę domu mogą
korzystać pracownicy,l<tórzy posiadają pozwolenie na budowę domu lub
posiadajacy przyznany na ten cel kredyt.

4. Na nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, przebudowę strychu,
suszarni bądź innego pomieszczerlia niemieszkalnego na cele mieszkalne
do wysokości - 25.0O0,0O zl - okres spłaĘ poĘczki 48 rat.

5. Z poĘczki mo 4 korąystać pracownicy, którąr posiadają pozwolenie na
w/w prace wydane nie poźniej nż w okresie 5 lat od daty rozpatrzenia
wniosków.

6. Na remont i modernlzację domu, do wysokości - 25.0O0,0O zł - okres
spłaty 48 rat.

7. Na remont i modernżację mieszkania do wysokości - 20.0O0,0O zŁ - okres
spłaĘ 36 rat.
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I. 7ś środków na cele mieszkaniowe nie udziela się poĘczek na:
a) budowę domków letniskowych i gatuĘ.
b) budowę domków w ogródkach dzialkowych.

17

1. PoĘczLi na cele mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu w wysokości
lo/o w stosunku rocznyTn i wymagają poręczenia dwóch osób
pracowników Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu.

2. Oprocentowanie na7icza się od momentu tozpoczęcia spłaty poĘczk1.



1. Nie spłacona lnvota poĘczki staje się naĘchmiast wymagalna w
Prą4padku:

a) rozvńwarlja umowy o pracę z winy pracownika nie spłacona część
poĘczki podlega naĘchmiastowej spłacie łlko wtedy, gdy pracownik się
od takiego rozvłiwarńa umowy nie odwołał
w wyznaczonym terminie, bądż sąd uznał takie rozuriwanie umowy za
zgodne z prawem,

b) stwierdzenia, że poĘczka zostala udzielona na podstawie
nieprawdziwych danych,

c) stwierdzertia, że poĘczka zostala wykorzystana w całości na inne cele riż
w umowie poĘczki zavłartej z zakŁadem pracy.

19

1. W uzasadnionych prąrpadkach ruliryarlych z trudną sytuacją losową
pozostała do spłacetia część poĘcz|<t może być:

a) umorzona w części lub całości z powodu zgor'ru poĘczkobiorcy,
b) spłata rozlożona na okres 6lat,
c) spłata zawieszorta na okres maksymalnie do 6 miesięcy.
2. DecyĄe w sprawach określonych w 18 podejmowane są przez d5rrektora

szkoły w uzgodnieniu z organizacjami mviry,kowyrni dziatającymi na
terenie placówki.

2o

l. Do wniosków o prąrznanie poĘczkl wymienionej w 15 naleĘ dołączyó
a) w prąlpadku ubiegania o poĘczkę wpnienioną w 15

pkt. la - zaświadczenie ze spółdzlelni mieszkaniowej o wysokości
wymaganego wkładu,

b) w prąlpadku ubiegania się o poĘczkę wymienioną w 15,
pkt. 1 a,b - pozwolenie na budowę lub rozbudowę domu wystawione na
poĘ czkobiorcę lub małzonka,

c) w prąlpadku ubiegania się o poĘczkę wymienioną w 15 pkt. lb
oświadczenie własnoręcznie napisane przez poĘczkobiorcę, stwierdzające
wlasność lub współwłasność domu,

d) w prąlpadku korzystaria z poĘczki na budowę domu pracownik może
starać się o prąrznrarrie poĘczki na remont mieszkania lub remont domu
po spłacie poĘczkl na budowę domu,

e) spłata pozyczki tozpocTpa się nie później nż po upływie l miesiąca od
daty jej wypłacenia.
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1. Wniosek o prryzr:ar:ie poĘczki lub pomocy bez-nłwotnej naJeĘ złoĘc do
sam. ref. ds. administracfrnych Zespolu Szkół Budowlanych w Nowym

' \t Budowlanye h
.ącz, ul, Szwedzka 1 ,'

s+6,ąozu wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność przyznania
:LEffit tlŁĘćfua oraz wskazania poręczycieli, którymi mo 4 być wyłącznie

pracownicy Zespołu wzór stanowi zalącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu.

2. Pracownik rnoże poręczyć najwyzej dwie poĘczkl równocześnie.
3. Wnioski, które zostaĘ rozpatrz.one odmownie z powodu braku środków

przechodzą automaĘcznie do rozpatrzenia w następn5rm terminie.
4. Wnioski porytyuneie rozpattz-one zatwierdza dyrektor Zespolu.

s22

1. Osoba której została prryznana poĘczka, zauliera z zakladem pracy
pisemną umowę poĘczl<t - wzór umowy stanowi zalącznik nr 4 do
niniej szego regulaminu.

2. Pracownik, który uzyskał poĘczkę, wyraża na piśmie zgodę na
potrącenie jego zadłużenia z wynagrodzenia za pracę.

3. Spłata poĘczki rnoże zostać czasowo za,wieszorta na pisemny wniosek
pracownika po uprzednim uąrskaniu zgody Dyrektora Zespołu
w uzgodnieniu ze młiry,kami zawodowymi, która jest ostateczna.
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1. W prąrpadku niespłacenia poĘczLi wzywa się dłuznika na piśmie
do uregulowania nalezności w wznaczonym terminie, o cTyrn
zawiadamia się także poręczycieli.

2. W razie niedokonania wpłaĘ przez dłuznika w terminie określonym w
ust. 1 potrąca się pozostałą częśc nalezności z wlmagrodzeń poręcąrcieli.
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1. W razie romviry,arlia umowy o pracę, pracownik rnoże uzyskać zgodę
na comiesięczne spłaĘ poĘczki wpłacając nalezne raty na rachunek
bankowy ZFSS Zespołu w terminie do ostatniego dnia kazdego miesiąca.

25

l. Zasady udzielania pomocy finansowej, rzeczowej ora" dofinansowania
różnych form wypocąmku określone są w ,,Tabelach dofinansowania"
stanowiących zalącznik nr l do Regulaminu.

2. Maksymalną kwotę dopłat do poszczególnych rodzajów działalności
socjalnej ustala się w zaJeżności od wielkości posiadanych środków.

26

1. Osoby ubiegające się o dofinansowanie z Funduszu składaja stosowne
wnioski na drukach stanowiących Zalączniki do niniejszego Regulaminu.
Wnioski naleĘ kierować do dyrektora szkoły.

Ą.)

Zespół 5zkół Budowlanych
33-300 Nowy Sacz. ul. Szwedzka 17

Ie|.18 547 70 18

NlP 73Ą 25 45 32 1. REGON 000190271

Nli.
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l*



2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o prryznarie
dofinansowanie z Funduszu dla osób uprawnionych
prze d stawicie le zakł ad owych o rganżacj i mviu,kolvych.

,..o"*.frlLT"T,Li:ffT'ffiłaH

\ilNIosEK o I]DZIELENIE ŚwrłoczENIA
Zes pół 5z kół B u d or2Ę nŃc, lńoŃńCo FL]NDU.ZU śwrłn cz.Ń S oC JALN'CH

33_3OO Nowysacz, ut Szwe26ŚboŁU SZKÓŁ nupowLAI\rYCH W NOWYM sĄcZU
te|.18 547 70 78

NllP 734 25 l5 ll,, Rl al\ ) ,^.1( 0271

nlniĘ, nazwisko i adres wnioskodawcy:

Kategoria osoby uprawnionej * 
:

pracownik,byłypracownik (emeryt, rencista, osoby pobierające Świadczenia komPensacYjne).

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi z ZakJadowego Funduszu Świadczeń SocjalnYch ZesPołu

Szkół Budowlanych w Nowym Sączu świadczenia w formie**: """""""",:""""",

oświadczam, że łączny przychód wykazarry w zŁożonym oświadczeniu o sytuacji ŻYciowej

rodzinnej i materialnej za ......... ...... rok nie uległ zmianie l uIegł nastęPującej zmianie*

Uzasadnienie: ............

W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam nastęuj ące załącznikt (dotYczY

zapomogi losowej i innych świadczeń wymagających udokumentowania): """"""""

(data i podpis wnioskodawcy)

D"cnzia pracodawcv w uzgodnieniu z przedstawicielami pracowników (zpia?łi zapodop t

Przyznano lodmówiono* świadcz eńa (rodzaj )

w kwocie.... .zł (słownie:.....,..... .zł brutto)

(podpis przedstawiciela pracowników lub (podpis Dyrehora Szkoły)

przedstawicielt związków zawodowych)

Zatvłierdzasię do wypłaty świadczenie socjalne (rodzaj świadczenia): .........,.

w kwocie.. .........złoIychbrutto.

Do wypłaty .....złotych, słownie: złotych

Wypłacono dnia:

(data i podpis)

przelewem/gotówką*

(data i podpis)

pomocy lub
mogą ńoĘc

3. Przyznanie świadczeń socjalnych z funduszu dokonuje pracodawca lub
osoba upowazniona (posiadająca pisenrne pełnomocnictwo) wTaz
z przedstawicielami mviry,kow zawodowych działajacych w szkole
posiadaj acych pełnomocnictwa swoich organżacj i związkowych,

4. Pracodawca i nviu,ki zawodowe podejmuje decyzje na zasadzie
konsensusu (czyli uzgodnienia) i decyzje te są nieodwołalrre.

5. W pracach Komisji Dyrektorareprezentować możejego pełnomocnik.

6. Decyzje o przyznanej pomocy lub świadczeniach Dyrektor przekazuje do
księgowości celem realizacji.

7. Decyzję w sprawie przyznaJaia dofinansowania z Funduszu d|a dyrelrtora
szkoĘ podejmuje wicedyrektor w uzgodnieniu z przedstawicielami
zakładowych organż acji zuriapkowych.
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l. Srodki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankow5rm
tj. rachunku środków socja}rych. Środki nie wykorzystane w danlrm roku
kalendarzowym przechodzą na rok następny.

2. Równowartość planowanych odpisów na dany rok kalendarzowy winna
byc przekarywarla na rachunek bankowy Funduszu w terminie do 30
września, z ĘEn, że w terminie do 3l maja przekazuje się, co najmniej
7 5o/o naJeżnego odpisu.
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1. Regulamin wchodzi w Ęcle po uzgodnieniu ze zulirykarri zaulodowymi.
2. Wszelkie zrmarty w regulaminie wymaliają uzgodnienia z-e nlliaakarni

zawodow5rmi.
3. Zalączniki stanowią integralną częśc regulaminu Postanowienia

regulaminu podaje się do wiadomości pracownikom poprzez umieszczenie
Regulaminu w miejscu ogólnie dostępnym

Związek Nauczycielsttva Polskiego
oDDZ|AŁ rdlFJSKl

33-300 Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2

NiP 734-27]7-52ó REGON 0010B1 029"002Bó
tebr ćźPś35

oaaziah;!2ffi ZNP

A{na Lorełł

ą'j+

zesrór szxór BuDowLAN 
]

3}300 Nowy Sącz, ul. Szwedzl 
I

Iel. 1t] 4Ą? oĄ-28
NlP 734-2u5-321

000190271-33000000 ]

REGON 724,ao2491o1

J0. 09. 202l

BYtł"EI{ToIr

-nltłu%o,
Objaśnienia:
* podlłeślic włąściwe
*+ wymienic te rodzaje, które są ujęte w Regulaminie zrśs: dofinansowania do wypoczynku, dofinansowąnią do

spońania kulturalnci-oświatowigo, dofinanlsowania do wycieczki krajoznawczej, udzielenia pomocy rzeczowej, zakuPu

ioró, towaroluych, przyznania zapomogi ze względu na trudną qltuację Ąciolłą, rodzinną i materialną, PrzYznanict

zapomogi losowej w związku z (opisac rodzaj sytuacji losowej) W



Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych o obowych
,. Ja'niżej podpisany wyrażam zgodę na pftetwarzanię przez Zespoł Szkół Budowlanych w Nowym Sączu reprezentowaną

przez
Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu podanych prueze mnie danych osobowych, zawartych w dokumentach

do ich realizacji i dokumentacji, zgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia2]
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanięm danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenle o ochronie danych).

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

1, Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu reprezentowana przez Dyrektora
Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu, u|. Szwedzka 17, 33-300 Nowy Sącz, l85477018, zsbns@wp.pl

2. Osobą do kontaktu w sprarvach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(Pi otr Spi ewak, Ląrr:q|ąj!r.!pĘ_!_a_L11g rir a i i, i- o nl tel. 7 9 3 3 3 1 2 l 2)
3. Pani/Pana dane osobowe przętwarzane będąna podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w celu realizacji świadczeń

przyznawanychzZakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Budowlanych wNowym Sączu
4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych oraz

uprawnione organy publiczne, w zwiąku z obowiązkami prawnymi.
5. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i

świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokoścl, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub
roszczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczeniaprzetwarzania.
]. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danychjest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów dojakich zostały zebrane.

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

Ja niże1 podpisany zobowiązuję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych przez Pracodawcę
w wezwaniu w celu potwiefdzenia mojej s},tuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. W przypadku zml,any mojej syuacji
życiowej, rodzinnej lub materialnej mającej wpłyrv na średni dochód lub pozostałe przysporzenia i wysokość dofinansowania
lub refundacii wg zasad określonych w Regulaminie, zobowiązuję się do niezwłocznej aktualizacji danych ujętych w
niniejszyłn Oświadczeniu,

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

Objaśnienia:
* podh"eślic właściwe
** wymienic te rodzaje, które są ujęte w Regulaminie ZFŚS: do\inansowąnia clo wypclczynku, doJinansowanią t\o
spotkania kulturąlno-oŚwiatowego, dofinansowania do wycieczki krajoznawczej, udzielenia pomocy rzeczowej, ząkupu
bonów towarow,vch, prry,:nania zupomogi ze względu na trudną sytuację zyciową, rodzinną i materialną, przyznania
zapomogi losowej w nłiązku z (opisać rodzĘ sytuacji losowej)

Zespół 5zkól Budowtanych
334óO Nowv S..lcz. ul, Szrvedzka 17

............l.el..18.5j7.ZQ..t9.......

Nlp 734 2 5 .1 5 (fufoĘf,a\ffiłb78ł$nio skodawcy)

Załącznik rlr 2 do Regulaminu ZFŚS
Zespołu Szkół Budorvlanych u,Nou,lm Sączu

(miejscowość, data)

oŚwrłoczENIE
o sytuacji życiowejo rodzinnej i materialnej za .....,.,......... rok

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe (zespół osób zamieszkujących razęm i wspólnie
składa Z osób :

Dodatkowe informacje mające wpływ na sytuację życiową materialną i rodzinną (nie wpisywać
kredytów, poży częk itp.) :

płacone alimenty ..... złmiesięcznie, otrzyrrrywane alimenty ..................złlmies.

świadczeniazprogramu 500+, rodzinne, stypendia, zasiŁki stałe i inne .......,. zUmięs.

inne, wynająn lokalu (mieszkania, usfugowego), zysk z gełdy papierów wartościowych,

platformy finansowej, dochody i dopłaty unijne dla gospodarstw rolnych, zasiłki, stypendia,

świadczenia alimentacyjne ......... ........zUr;:ries.

uWagl

Łączna kwota przychodu wraz z dodatkowymi przysporzeniami mającymi wpływ na sytuację

Zyciowąwynosi Zł

Oświadczam, że wysokośó przychodu przwadające9o rLa jednego członka gospodarstwa
domowego wynosiła:
Roczny przychódłączny w gospodarstwie domowym wynosi: ............ .......zł

Średni roczn.y przychód na I człotlka gospodarstwa domowego wynosi: .....................zł

Średni miesięczny przychódna 1 członka gospodarstwa domowego w)mosi: ..............zł

(słownie: .........,..,.,,., .Zł)

Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art, 245 Kodęksu postępowania cywilnego.

(miejscowość, data i podpis wnioskodawcy)

ZOBOWIĄZANIE

Ja niżĄ podpisany zobowiązĄę się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów
wymienionych przęz Pracodawcę w węzwaniu w celu potwięrdzęnia mojej sytuacji zyciowej,
rodzinnej i materialnej.

!,r
@

LP Imię i nazwisko
i nazwisko

Stopień
pokrewienstwa

Datawodzenta l
(wiek)

tirragi łtp, ucz!- się|\ szkole śrcdniej,
posiada orzeczelie a

niepel nos p ruinośc i, j es t be:tobotny.)

Przychód osób zamieszkującycb we
wspólnyIn gospodarshvie domowytn

(miejscowość, data i podpis wnioskodawcy)



Załączniknr 3 do Regulaminu ZFŚS
Zespofu Szkół f3udowlanych rv Nou,lm Sączu

(miejscowość, data)
te ]. 18 5;17 70 18

ŃIP'7342 5,,ł5,32,i: {iEGON,0O019O27,1" "" " " " " "
(kategoria osoby upr. np. pracownik, emeryt, rencista)

(adres zamieszkania)

Do Dyrektora SzkoĘ
Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

wNIosEK
o przyznalnie poĘczki na cele mieszkaniowe ze Środków ZFŚS

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SzkoĘ Zespofu Szkół

Budowlanych w Nowym Sączu pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości zł

(słownie:.. Zł)

Zprzeznaczeniem na*:

1. pokrycie kosźów zakupu/wykupu* mieszkania/domu* o pow. uĄrtkowej 2m

Do wniosku o zakup mieszkania lub domu załączamumowę kupna-sprzedaży potwierdzonąnotarialnie.

2. budowę domu o pow. uzlkowej

Do wniosku na budowę domuzńączam odpis pozwolenia na budowę własnego domu

decyzja ff................. z dnia...................wydana przęz........

Koszt budowy wedfug kosżorysu wynosi.

3. remont/modernizację* mięszkania/domu*.

Do wniosku o remont i modemizacjęmieszkania lub domu zńączam oświadczenie o posiadaniu prawa do

remontowanej nieruchomo ści oraz planowanlłn koszcie remontu/modemizacji*.

Poręczenia udzięli:

(nazwisko i imię, stanowisko i miejsce zatrudnienia)

2
(nazwisko i imię, stanowisko i miejsce zatrudnienia)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że poĘczkę z ZF ŚS w kwocię

.............. lat, tj ..........,................. miesięcy.

zobowiązuję się spłacić w okresie

Oświadczam, że moje przychody na jednego cńonka gospodarstwa domowego wykazane w oświadczeniu

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wykazane za rok nie ulegĘ zmianie

iprzekłaczaj{nie przekaczaj{ kwoĘ 1000 zł i wnioskuję/nie wnioskuję* o przedłużenie okresu spłaĘ

o6miesięcy. Oświadczum) że nie korzystałam z pomocy w formie pożyczktlostatniąpoĘczkę z ZFŚS

spłaciłem/am w całości*.

(data i podpis wnioskodawq,)

Objaśnienia:
* podkreślić włąściwe
** wymienic te rodzaje, które są ujęte w Regulaminie ZFŚS: dofinansowania do wy-poczynku, do_finansowania cJo

spotkania kulturąlno-oświatowego, doJinansowania do v,ycieczki krajoznawczej, udzielenia pomoq) rzeczowej, zakupu
bonów towarovych, pr4,:nania zapomogi ze względu na trudną sytuację życiową, rodzinną i materialną, pr4lznania
zapomogi losowej w związku z (opisać rodzaj sytuacji losowej)

, ..:, , ,Decydą,lrącodawcy i opinia przedstawicieli zakładowych organżacji związkoll,ych

Opiniuję pozytywnie/negatlłvniex wniosek Pana/Pani o pozyczkę z ZFSS

z przeznaczeniem na . i na warunkach
ustalonych w zawartej utnowie wg zasad określonych w Regulaminie ZFŚS.

Poźryczkapodlega spłacie przez okres.................miesięcy w ratach miesięcznych po..............................zł

plus odsetki w kwocie.,.. .......,..........zł doliczone do pierwszej raty. tj. pierwszarata

zl, Spłata następuj e począw szy od dnia

Szczegóły pożyczki będzie zawięrać umowa pożyczki.

Uzasadnięnie negatylvnej decyzji

dnia

(data i podpisy przedstawicieli
zakładowych or ganizacji zwi ąkowych)

(data i podpis Pracodawcy)

Objaśnienia:
* podkreślic właściwe
** wymienic te rodzaje, które są ujęte w Regulaminie ZFSS: dofinansowtlnią do wypoc4,nku, dofinansowania do
spotkania kulturąlno-oświatowego, dofinansowetnia do wycieczki krajoznawczej, udzielenia pomocy rzeczo|vej, zakupu
bonów towąrowvch, przl,znania zapomogi ze względu na trudną sytuację żl,ciową, rodzinną i materialną, przyznania
zapomogi losowej w związku z (opisac rodzaj sytuacji losowej)

Ą*-

tr
ś\

33-30O Nowy vnioskodawcy)



Zespół Szkół Budowlanych
33łOó Nowy 5acz, uI, Szwedzka 17

tel.18 547 70 18

NlP 734 25 45 321, REGCN 00019027I

Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS
Zespołu Szkół Budou,lanych u, Nou,lłn Sączu

UMoWA
w sprawie pożyczki zzal<ladowego fundu zu świadczeń socjalnych

W dniu

którego

pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych w Nowym Sączu w imieniu,

działa dyrektor a Panią (Panem)

Zwanym dalej pożyczkobiorcą zamieszkaĘm

;.;;;;; ,;;; . ... ,. . .... ,. . ... ;* a zawartaumowa o nastq)ującej treści:

1

Decyzja dyreklora z dńa ..... podjęta w porozrmieniu ze zvliązkaml zawodowymi w trybie

ina zasadach określonych Ustawą z dtia 4 marca 7994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2I9I z późn, zm.), została przymnna ze środków zakładowego

funduszu świadczeń socjalnych z części ptzemaczonej na cele mieszkaniowę pożryc7ka w wysokości

zł (słownie złotych: .........)

zprzęTIaczeniem na.... oprocentowanawwysokości 1%.

2

Ptzyntana poryczka podlega spłacie w całości przez okres lat..... ....... w ratach po:

pierwsza zł, nastpne zł miesięczrre,pocrynając od dnia

3

W uzasadnionych wypadkach spŁata pożryczkj może być zawieszona na ustalony okres, rozłożona

nadŁuższy okres na pisemny wniosek poĘczkobiorcy, a w szczególnie uzasadnionych może byó

częściowo lub w całości umorzona - zgodnie z 19 regulaminu.

4

PoĘczkobiorca upoważnia Zespół Szkół Budowlanych do potrącania nalezrrych rń pożyczk wraz

z odsetkami - zgodńe z 2 umowy z prrysfugającego mu miesięczrrego wynagrodzeńa za pracą

pocrynając od podanego dnia spłaty pierwszej raty.

5

Niespłacona kwota pozyczki wTaz z odsetkami, a w prTwadku zastosowania 3 umowy staje się

natychmiast wymagalną w wypadku

a) rozsł,liLzańa stosunku pracy ptzezpożryczkobiorcę w drodze samowolnego porzuceniapracy,

b) przez zakład pracy bez wypowiedzęńa z winy pozyczkobiorcy

c) przezpoźryczkobiorcę w drodze wlrpowiedzenia

d) sprzedaĘ przez poĘczkobiorcę domu jednorodzinnego (lokalu w domu mieszkalnym),

na którego budowę zostałaudzielona pożryczka.

6

Rozwiąanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduj e nńarry warunków udzielenia

w

Zespół Szkót Budowl:nych
aslńÓŃ",sóż5-ĄJ :źi,ł,łbiĘ"n w umowie. W prąpadku tym jednak Dyrektor ustali w porozumieniu z

tel, 1|j !lł / ,/U 1c

i,l,, .,. poĘczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczeńa pozyczki.

7

Zmjana warunków określonych w umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazności.

8

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie: Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym

funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 201] r. poz. 2191 z poźn. zm. ) i przepisu kodęksu

cyrvilnego.

9

Umowa została sporządzona w dwóclr jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują

pozyczkobiorca i Zespoł Szkół Budowlanych w Nowym Sączu, ul. Szwedzka 17.

l0

W raztę nieuregulowania we właściwym terrninie pożyczlł zaciągniętej przez wyżej wymienionego

ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wyrażamy zgodę jako solidarnie

współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wrazz odsetkami znaszych wynagrodzeń.

Na poręczycieli proponuj e :

1,Pańą/Pana/

Dowód osobisty nr .........

Adres zamieszkanta.. . . ... . .

.. wyd. przez

/podpis poręzyciela/

2,PańąlPana/

Dowód osobisty nr ...

Adres zamięszkańa,.,

wyd.przez

/podpis poręczyciela/

/podpi s poĘ czkobior cy l /podpis dyrektora/

Oświadczenie poręczycieli zgodnie z 10

1. Imię i nazwisko ..

2. Imię i nazwisko ..

podpis

podpis

*-{K



. Ośrviadcz nie o,żgodźie na przetwarzanie danych osobowych

:, J& niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Budowlanych w Nowyl
reprezentowanąprzez
Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu podanychprzeze mnie danych osobowych, zawartych w dokur
składanych w związku z udzielaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Srviadczeń Socjalnych, dla 1

niezbędnych do ich realizacji idokumentacji, zgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rad
201616]9 z dnla 2] kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przelwarzaniem ,

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (

r ozporządzenle o ochronie danych).

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu reprezentowe
Dyrektora

Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu, ul. Szwedzka l 7, 33-300 Nowy Sącz, 185477018, zsbns
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony
Osobowych (Piotr Spiewak, krugqle.:_i_ą.lp_Lqttą[g1gł.C,co4 tel. ]93 331 21ż)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanę będą na podstawie ań, 6 ust. 1 lit. a i c RODO w celu realizacji śl

przyznawanychzZakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Budowlanych w Nowy
4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upowaznione przez Administratora do przetwarzania

osobowych oraz uprawnione organy publiczne, w związku z obowiązkami prawnymi.
5. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowe.

świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokośct, a także przez okres dochodzenia do r
lub roszczeń,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. ogr
przetwarzania.

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danyclr Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów dojakich zostały zebrane,

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

Ja nlżĄ podpisany zobowiąuję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymieniony
Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sluacji życiowej, rodzinnej i materialnej. W przypadk
mojej sluacji życiowej, rodzinnej lub materialnej mającej wpływ na średni dochód lub pozostałe przysp
wysokość dofinansowania lub refundacji wg zasad okręślonych w Regulaminie, zobowiązuję się do niez
aktualizacji danych ujętych w niniejszym Oświadczeniu.

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)
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