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                         Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5A2020/2021 z dnia 12 listopada 2020 r.. 

 

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

WE WROCŁAWIU 

§ 1. 

                                                          Podstawy prawne 

 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, 

opracowany został na podstawie:  

1.) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ( t. j. Dz. U. 

2015 r., poz. 1352 z późn. Zm. ) ; 

2.) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ( t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 967 z późn. 

Zm.) ;  

3.) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. r. w sprawie 

sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy 

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

4.) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 1881z 

późn. Zm. ) ;  

5.) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 R. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.1040 z późn. Zm.) 

§ 2. 

Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1.) Szkole –rozumie się przez to Szkołę Podstawową nr 12 im. Marii Skłodowskiej – Curie, 

ul. Janiszewskiego 14, 50-372 Wrocław 

 2.) Funduszu –rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w 

Szkole Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej – Curie.  

3.) Pracowniku –rozumie się przez to nauczyciela oraz osobę niebędącą nauczycielem, 

zatrudnioną na podstawie stosunku pracy w Szkole, bez względu na wymiar zatrudnienia.  

4.) Dyrektorze –rozumie się przez to dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii 

Skłodowskiej – Curie.  

5.) Emerycie,  renciście bądź nauczycielu pobierającym nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne- rozumie się przez to byłych pracowników Szkoły, którzy rozwiązali stosunek 

pracy w Szkole ze względu na przejście na emeryturę bądź rentę albo na nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne, a także emerytów i rencistów oraz osoby pobierające 
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nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, wobec których Szkoła sprawuje opiekę socjalną 

na podstawie decyzji organu prowadzącego.  

6.) Rodzinie –rozumie się przez osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  

 

§ 3. 

Postanowienia wstępne 

1.Regulamin określa zasady i kierunki wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w Szkole.  

2.Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności 

Szkoły. 

3.Środkami Funduszu administruje pracodawca, w imieniu którego występuje Dyrektor. 

4.Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

§ 4. 

Uprawnienie do korzystania z funduszu 

Do korzystania ze świadczeń funduszu uprawnieni są: 

1.) Pracownicy Szkoły, bez względu na podstawę prawną stosunku pracy i bez względu na 

wymiar zatrudnienia.  

2.) Pracownicy przebywający na urlopach związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem 

oraz na urlopie wychowawczym, nauczyciele przebywający na urlopie zdrowotnym oraz 

nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny.  

3.) Emeryci i renciści –byli pracownicy, którzy rozwiązali w Szkole stosunek pracy ze 

względu na przejście na emeryturę, na rentę albo na nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne oraz emeryci i renciści bądź osoby pobierający nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne, wobec których Szkoła sprawuje opiekę socjalną na podstawie decyzji organu 

prowadzącego. 

 4.) Pozostające na utrzymaniu pracownika albo emeryta bądź rencisty:  

1) dziecko własne albo małżonka, przysposobione albo przyjęte na wychowanie, również w 

ramach rodziny zastępczej –do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kontynuuje naukę, to do 

ukończenia 25. Roku życia oraz dzieci posiadające znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, bez względu na wiek –w zakresie świadczeń, o których mowa w § 5 ust.  

3 Regulaminu;  

2) dziecko zmarłego pracownika albo emeryta bądź rencisty pobierające z tego tytułu rentę 

rodzinną –własne albo małżonka, przysposobione albo przyjęte na wychowanie, również w 
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ramach rodziny zastępczej –w zakresie świadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 

Regulaminu.  

5. Współmałżonkowie pracowników, emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających 

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. 

§ 5. 

Przeznaczenie funduszu 

1. Komisja socjalna gospodaruje środkami z ZFŚS z wyłączeniem zapomóg mieszkaniowych 

oraz  zdrowotnych, które są przydzielane w Departamencie Edukacji Gminy Wrocław.  

2. Nauczycielom przysługuje  świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust. 

1a Karty Nauczyciela. 

3. Pozostałe środki funduszu mogą być przeznaczone na:  

1.) Dofinansowanie różnych form wypoczynku osób uprawnionych 38%  (na podstawie  

załącznika nr 4 ) 

2.) Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci w formie wczasów, wycieczek, 

kolonii, zimowisk i obozów krajowych oraz zagranicznych– organizowanego przez podmiot, 

którego przedmiotem działalności jest organizowanie wypoczynku, wczasów, kolonii, 

obozów (i wówczas takie świadczenie korzysta ze zwolnienia z podstawy opodatkowania na 

zasadach określonych we właściwych przepisach) – 5% Funduszu ( na podstawie załącznika 

nr 3 ) 

3). Dofinansowanie udziału osób uprawnionych w działalności kulturalno –oświatowej oraz 

sportowo –rekreacyjnej organizowanej przez pracodawcę – 2% Funduszu ( na podstawie  

załącznika nr 6) 

4.) Pomoc finansową w związku z trudną sytuacją materialną- zapomogi socjalne- 53% 

Funduszu ( na podstawie załącznika nr 2 ) 

5.) Zapomogi losowe w wypadkach rodzinnych, życiowych i losowych- 2% Funduszu.                     

( na podstawie załącznika nr 5 ) 

§ 6. 

Zasady gospodarowania funduszem 

1.Podstawą gospodarowania Funduszem jest niniejszy Regulamin oraz Roczny Plan 

działalności socjalnej(wzór określa załącznik nr 1) obejmujący:  

a)Planowane dochody Funduszu na dany rok kalendarzowy;  

b)Preliminarz wydatków na dany rok kalendarzowy na poszczególne rodzaje działalności 

socjalnej.  



4 
 

2.Proporcje podziału środków Funduszu na świadczenie urlopowe nauczycieli, o którym 

mowa w art. 53 ust. 1a ustawy Karta Nauczyciela, na pożyczki mieszkaniowe i inną 

działalność socjalną Pracodawcy określa się corocznie w Preliminarzu wydatków na 

podstawie  zasad określonych w § 5 ust.3  Regulaminu. 

 

§ 7. 

Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych 

1.Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i niekorzystanie ze świadczeń finansowanych 

z tego Funduszu nie uprawnia do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu, a świadczenia z 

Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego. 

2.Pracownicy i inne osoby uprawnione do korzystania z funduszu zainteresowane 

otrzymaniem określonych indywidualnych świadczeń socjalnych powinny złożyć wniosek do 

Dyrektora Szkoły o ich przydzielenie.  

3.Przyznanie i wysokość świadczeń ulgowych z Funduszu dla osób uprawnionych 

uzależniona jest od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Do wniosku o przyznanie 

świadczenia ulgowego należy dołączyć oświadczenie o dochodach, które stanowi część 

składową wniosku. 

 4.Podstawą przyznania świadczenia jest dochód brutto wskazany w oświadczeniu 

stanowiącym część składową wniosku, przypadający na osobę w rodzinie uprawnionego 

obliczony na podstawie zeznań ostatniego PIT wszystkich osób będących na wspólnym 

gospodarstwie z wnioskodawcą i wymienionych w § 4 Regulaminu jako osoby uprawnione 

do korzystania z Funduszu oraz  alimenty pobierane przez te osoby. W dochodzie rodziny 

uwzględnia się wszystkie dochody uzyskiwane przez rodzinę, w tym dochody dzieci, dochody 

z gospodarstwa rolnego, dochody z działalności gospodarczej, prawa autorskie, umowy 

zlecenia, umowy o dzieło, dopłaty do produkcji rolnej, emerytury, renty, wszelkiego rodzaju 

zasiłki i świadczenia, w tym świadczenie 500+.  

5.Podstawą przyznania zasiłków losowych może być wyłącznie zaistnienie sytuacji losowej, 

takiej jak śmierć pracownika lub członka najbliższej rodziny, długotrwała choroba 

pracownika, emeryta lub członka najbliższej rodziny i inne nieszczęśliwe zdarzenie mające 

wpływ na sytuację rodzinną zdrowotną lub mieszkaniową. 

6.Odmowa złożenia oświadczenia o dochodach dla celów stwierdzenia spełnienia kryterium 

dochodowego powoduje– ze względu na brak możliwości weryfikacji kryterium socjalnego –

odmowę przyznania świadczenia. 
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7.Wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach pracownika i członków jego rodziny jest 

dokumentem w rozumieniu art. 245 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1460 z późn. Zm.).  

8.W razie wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych we wniosku o przyznanie 

świadczenia z Funduszu oraz w oświadczeniu o dochodach, Dyrektor Szkoły ma prawo 

zażądać przedłożenia odpowiednich dokumentów (art. zaświadczenia o dochodach, 

zaświadczenia o wysokości zaliczki na podatek dochodowy odprowadzanej przez osoby 

prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenia o wpisie na listę studentów, decyzji o 

przyznaniu emerytury bądź renty art.) potwierdzających wysokość dochodu wskazanego w 

oświadczeniu.  

9.W przypadku stwierdzenia, że dane podane we wniosku o przyznanie świadczenia są 

nieprawdziwe, Dyrektor odmawia udzielania świadczenia ze względu na niemożliwość 

stwierdzenia spełnienia kryterium socjalnego.  

10.Decyzja Dyrektora o odmowie przyznania świadczenia jest ostateczna.  

11.Dyrektor lub zakładowe organizacje związkowe działające na terenie szkoły mogą  

z własnej inicjatywy wnioskować (wraz z uzasadnieniem) o przyznanie indywidualnych 

świadczeń socjalnych ujętych w Rocznym planie działalności socjalnej.  

12.Terminy składania wniosków podaje Komisja Socjalna ogłoszeniem dla pracowników 

 i emerytów. Wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane.   

 

§ 8. 

Zasady i warunki przyznawania określonych świadczeń 

1.Dofinansowanie różnych form wypoczynku osób uprawnionych może nastąpić:  

1)w przypadku dofinansowania do wypoczynku pracownika, emeryta, rencisty, nauczyciela 

pobierającego nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz ich współmałżonków –raz w 

roku, ( załącznik nr 4 ) 

2)w przypadku zorganizowanego wypoczynku dzieci w formie wczasów, wycieczek, kolonii, 

zimowisk i obozów krajowych oraz zagranicznych –raz w roku na każde uprawnione dziecko, 

przy czym wypłata przyznanej kwoty świadczenia uwarunkowana jest przedłożeniem dowodu 

poniesionych kosztów zorganizowanego wypoczynku (art. dowód wpłaty, rachunki za 

przejazd). ( załącznik nr 3) 

2.Wysokość świadczenia albo maksymalna kwota dofinansowania ustalana jest na bieżąco  
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w odniesieniu do określonego świadczenia i jest zależna od sytuacji materialnej 

uprawnionego oraz od stanu środków na określone świadczenie przewidzianych na podstawie  

Preliminarza wydatków.  

3.Dofinansowanie z Funduszu imprez sportowo –rekreacyjnych lub kulturalno –oświatowych 

określonych w § 6 ust.3 pkt. 3  Regulaminu, polega na: 

a)  dofinansowaniu do imprez organizowanych przez Szkołę;  

b) dofinansowaniu art. do ceny biletów na spektakle teatralne, seanse filmowe lub inne 

imprezy kulturalno –oświatowe  dla osób uprawnionych w przypadku organizowania tego 

typu imprez dla pracowników przez Szkołę.  

4.Z zapomogi socjalnej, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt. 4 Regulaminu, mogą korzystać osoby 

posiadające okresowo wzmożone wydatki finansowe albo osoby znajdujące się w trudnej 

sytuacji życiowej, materialnej, zdrowotnej lub uprawnieni potrzebujący doraźnej pomocy z 

przyczyn losowych. ( załącznik nr 2 ) 

 5.Osobom uprawnionym, wymienionym w § 4 pkt. 1, 2 i 3 Regulaminu znajdującym się w 

trudnej sytuacji losowej przysługuje bezzwrotna pomoc finansowa. Za zdarzenie losowe 

uznaje się w szczególności: chorobę połączoną z dużymi wydatkami, wypadek, powstałą 

stratę w wyniku udokumentowanej kradzieży, pożaru lub zalania mieszkania oraz innych 

osobistych wypadków losowych. ( załącznik nr 5) 

6.Osoba ubiegająca się o zapomogę, o której mowa w ust. 5, składa wniosek, w którym 

uzasadnia konieczność ubiegania się o świadczenie. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach świadczenie polegające na zapomodze może być przyznane uprawnionemu z 

inicjatywy zakładowej organizacji związkowej albo Dyrektora Szkoły.  

7.Pomoc finansowa i zapomogi losowe, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt. 5 i 6 Regulaminu, 

może być przyznawana uprawnionemu:  

1)pomoc finansowa ze względu na okresowo wzmożone wydatki finansowe –nie częściej niż 

raz w roku;  

2)zapomoga losowa –nie częściej niż jeden raz w roku.  

8. Wysokość i termin przyznania świadczeń polegających na zapomogi socjalnej i zapomodze 

losowej, mogą być uzależnione od wysokości środków pieniężnych znajdujących się w 

dyspozycji Funduszu w chwili ubiegania się przez uprawnionego o świadczenie.  

9. Do wniosku o przyznanie zapomogi losowej należy dołączyć dokumenty (albo ich 

kserokopie) potwierdzające zaistnienie sytuacji, stanowiącej powód ubiegania się o 

świadczenie, art.:  

a) oświadczenie o zaistnieniu okresowo wzmożonych wydatków;  
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b) informację o sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej osoby ubiegającej się o 

świadczenie;  

c) zaświadczenie lekarskie –w przypadku choroby powodującej konieczność ponoszenia 

wzmożonych nakładów finansowych lub kserokopie rachunków (art. faktur) za zakupione leki 

oraz związane z koniecznością leczenia i poprawy stanu zdrowia;  

d) w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych –oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.  

10 .Wysokość świadczeń z Funduszu, z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli, 

jest zmienna i zależy od kryterium socjalnego oraz od wysokości kwot przewidzianych na 

określone świadczenia w danym roku w Preliminarzu wydatków Funduszu. Kolejność 

realizacji przyznanych świadczeń zależy od stanu środków Funduszu. 

§ 9.  

Zasady powołania i działalności Komisji Socjalnej 

1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje Dyrektor przy pomocy Komisji 

Socjalnej. 

2. W skład Komisji Socjalnej wchodzi: 

a) dwóch przedstawicieli związków zawodowych wyznaczonych przez organizację 

związkową działającą w zakładzie pracy, uprawnionych do zajmowania stanowiska w 

jej imieniu w sprawach dotyczących przyznawania indywidualnych świadczeń 

socjalnych osobom uprawnionym; 

b) dwóch  przedstawicieli wyznaczonych przez Pracodawcę i uprawnionych przez 

Pracodawcę do zajmowania stanowiska w jego imieniu w sprawach dotyczących 

przyznawania indywidualnych świadczeń socjalnych osobom uprawnionym.  

    3. Komisję Socjalną powołuje Pracodawca zarządzeniem oraz  nadaje jej członkom 

upoważnienia do przewarzania danych osobowych ( załącznik nr 7)  

    4. Komisja działa wg zasad ustalonych przez jej członków, a uzgodnione stanowisko 

Komisji wyczerpuje ustawowy ( art.27 ust.2 ustawy o związkach zawodowych) obowiązek 

uzgadniania z zakładową organizacją związkową, decyzji Pracodawcy przyznającej 

uprawnionym świadczenia z ZFŚS. 

   5. Członkowie Komisji uzgadniają swoje stanowisko: reprezentanci związków zawodowych 

oraz reprezentanci Pracodawcy. W przypadku braku zgodności stanowiska, uprawnionemu 

przyznaje się świadczenie zgodne z jego wnioskami ( tj. wg tzw. Klauzuli rozstrzygania 

wszelkich wątpliwości na korzyść zainteresowanego).  
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  6. Przed przystąpieniem do pracy w Komisji Socjalnej każdy z jej członków składa pisemne 

oświadczenie o zapewnieniu ochrony i  zachowania tajemnicy danych, do których uzyska 

dostęp w czasie  pełnienia funkcji  członka Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 

8 

7. Skład Komisji może ulec zmianie na wniosek jej członka, wniosek Pracodawcy lub 

organizacji związkowej. 

8. Komisja raz w roku dokonuje przeglądu danych osobowych ( do 31 marca) zebranych  za 

poprzedni rok kalendarzowy i usuwa dane, na podstawie których podjęto już decyzję i są one 

ostateczne. 

9. Do zadań Komisji Socjalnej należy: 

a) przyjmowanie od uprawnionych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami, 

b )weryfikowanie i sprawdzanie dokumentów, 

c) przygotowanie corocznego projektu podziału środków Funduszu na poszczególne 

cele i rodzaje działalności socjalnej ( załącznik nr1) 

d) opiniowanie decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu świadczenia osobom 

uprawnionym, 

e) monitorowanie podziału środków, 

f) sporządzanie informacji/protokołów z posiedzeń Komisji Socjalnej, 

g) udostępnianie osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu tekstu 

Regulaminu oraz w razie potrzeby wyjaśnianie im zasad korzystania z pomocy 

socjalnej oraz pozostałe zadania związane z administrowaniem Funduszem.  

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1.Tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny dla ogółu pracowników w sekretariacie Szkoły 

oraz na stronie internetowej szkoły. 

 2.Podstawowymi dokumentami dotyczącymi działalności socjalnej są:  

a) Regulamin Funduszu świadczeń socjalnych;  

b )Roczny plan działalności socjalnej;  

3 .Decyzje podjęte w sprawach socjalnych muszą być zgodne z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.  

4. Pracodawca prowadzi ewidencję rodzajów i wysokości świadczeń udzielonych 

poszczególnym osobom uprawnionym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 
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5. Regulamin Funduszu zatwierdza i wprowadza w życie zarządzeniem Dyrektor po 

uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

6.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ………………………………. 

7.Częścią Regulaminu są następujące załączniki:  

1)Załącznik nr 1 –wzór Rocznego planu finansowego.  

2)Załącznik nr 2–wzór wniosku o przyznanie zapomogi socjalnej z Funduszu  

3)Załącznik nr 3–wzór wniosku o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci  

4)Załącznik nr 4–wzór wniosku o dofinansowanie różnych form wypoczynku.  

5)Załącznik nr 5–wzór wniosku o zapomogę losową z Funduszu. 

6)Załącznik nr 6–wzór wniosku o dofinansowanie imprezy organizowanej przez Szkołę 

7) Załącznik nr  7- wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

8) Załącznik nr 8 – wzór oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy przetwarzania danych 

osobowych 

6. Regulamin niniejszy uzgodniony został z przedstawicielami zakładowych organizacji.  

 

 

Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r. 

Dyrektor szkoły 

Beata Rokut – Społowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sp4.goleniow.pl/files/164/regulamin-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnych-w-sp4.pdf#page=27
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 Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-  

-Curie 

                                                                                     

                                                                                                   

 

Roczny Plan Finansowy SP 12 w roku…………………… 
 

I. DOCHODY 

 

 

L.P. TYTUŁ WPŁATY KWOTA  

W ZŁ 
1 Pozostałość niewykorzystanych środków na dzień 31.12.20……  

2 Założone wpływy z tytułu spłacanych pożyczek mieszkaniowych 

udzielonych przed 01.01.20……. 

 

3 Planowany odpis obowiązkowy wg stawki 37,5 %  

4 Planowany odpis obowiązkowy wg stawki 50 %  

5 Planowane zwiększenie na emerytów i rencistów objętych opieką 

socjalną wg stawki 6,25 % 

 

6 Przewidywane odsetki bankowe od środków zgromadzonych na 

rachunku bankowym Funduszu 

 

 OGÓŁEM DOCHODY  

 

 

II WYDATKI  

 

L.P. TYTUŁ WPŁATY KWOTA  

W ZŁ 

1 Dopłata do wypoczynku letniego  

2 Dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży  

3 Pomoc finansowa w związku z zwiększonymi wydatkami świątecznymi 

( raz w roku) 

 

4 Zapomogi losowe w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych  

5 Działalność kulturalno-rekreacyjna  

 OGÓŁEM WYDATKI  

 

 

W razie potrzeby ( w trakcie roku) mogą nastąpić przesunięcia wydatków w poszczególnych 

pozycjach planu po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielami Pracowników- Komisją 

Socjalną. 

 

 

 

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

Przedstawiciele Pracowników                                                            Dyrektor Szkoły 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-  

-Curie 

         

 

                                                                                                                                    Dyrektor  

                                                                             Szkoły Podstawowej nr 12 we Wrocławiu 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI SOCJALNEJ 
 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: …………………………………………… 

Stanowisko w SP12/emeryt/ inna osoba uprawniona ………………………… 

Proszę o przyznanie mi bezzwrotnej pomocy w formie finansowej z 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z trudną sytuacją 

rodzinną lub materialną. 

Uzasadnienie: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie o dochodach 

W skład mojego gospodarstwa domowego wchodzi …………… osób. 

Dochód brutto na członka rodziny obliczony na podstawie zeznań 

podatkowych z ostatniego roku kalendarzowego ………………… oraz 

wszystkich dochodów osiąganych przez te osoby wynosi 

………………………………………… . 

 

Oświadczam, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i zgodne z moją 

wiedzą. 

 

Data ……………….,    …….……………………  ( podpis wnioskodawcy)                                                                                                           

 

 

Decyzją z dnia …………………… przyznano kwotę …………………………. 

Decyzją z dnia …………………… nie przyznano świadczenia z powodu …….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Podpis Dyrektora: ……………………………………………….. 

 

Podpis Komisji Socjalnej ………………………………………………………... 

 
 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-  

-Curie   

 

                                                                                                                                    Dyrektor  

                                                                             Szkoły Podstawowej nr 12 we Wrocławiu 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO 

WYPOCZYNKU DZIECI 
 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: …………………………………………… 

Stanowisko w SP12/emeryt/ inna osoba uprawniona ………………………… 

Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. 

 

Imię i nazwisko 

dziecka 

Data 

urodzenia  

Nazwa 

szkoły 

Rodzaj wypoczynku: 

kolonia/obóz/we własnym zakresie 

    

    

    

    

    

Do wniosku dołączam: …………………………………………………………... 

 

Oświadczenie o dochodach 

W skład mojego gospodarstwa domowego wchodzi …………… osób. 

Dochód brutto na członka rodziny obliczony na podstawie zeznań 

podatkowych z ostatniego roku kalendarzowego ………………… oraz 

wszystkich dochodów osiąganych przez te osoby wynosi 

………………………………………… . 

Oświadczam, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i zgodne z moją 

wiedzą. 

 

Data ……………….,    …….……………………  ( podpis wnioskodawcy)                                                                                                           

 

 

Decyzją z dnia …………………… przyznano kwotę …………………………. 

Decyzją z dnia …………………… nie przyznano świadczenia z powodu …….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Podpis Dyrektora: ……………………………………………….. 

 

Podpis Komisji Socjalnej ………………………………………………………... 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-  
-Curie 

 

                                                                                                                                    Dyrektor  

                                                                             Szkoły Podstawowej nr 12 we Wrocławiu 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO 

WYPOCZYNKU PRACOWNIKA/EMERYTA 
 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: …………………………………………… 

Stanowisko w SP12/emeryt/ inna osoba uprawniona ………………………… 

Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. 

Uzasadnienie: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że wykorzystałam/em 14 dni urlopu w bieżącym roku 

kalendarzowym ( pracownicy obsługi i administracji). 

 

Oświadczenie o dochodach 

W skład mojego gospodarstwa domowego wchodzi …………… osób. 

Dochód brutto na członka rodziny obliczony na podstawie zeznań 

podatkowych z ostatniego roku kalendarzowego ………………… oraz 

wszystkich dochodów osiąganych przez te osoby wynosi 

………………………………………… . 

 

Oświadczam, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i zgodne z moją 

wiedzą. 

 

 

Data ……………….,    …….……………………  ( podpis wnioskodawcy)                                                                                                           

 

 

Decyzją z dnia …………………… przyznano kwotę …………………………. 

Decyzją z dnia …………………… nie przyznano świadczenia z powodu …….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Podpis Dyrektora: ……………………………………………….. 

 

Podpis Komisji Socjalnej ………………………………………………………... 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-  

-Curie 

                                                                                                

 

                                                                                                                                    Dyrektor  

                                                                             Szkoły Podstawowej nr 12 we Wrocławiu 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ 
 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: …………………………………………… 

Stanowisko w SP12/emeryt/ inna osoba uprawniona ………………………… 

Proszę o przyznanie mi bezzwrotnej zapomogi losowej z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Uzasadnienie: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Do wniosku dołączam: …………………………………………………………. 

 

Oświadczenie o dochodach 

W skład mojego gospodarstwa domowego wchodzi …………… osób. 

Dochód brutto na członka rodziny obliczony na podstawie zeznań 

podatkowych z ostatniego roku kalendarzowego ………………… oraz 

wszystkich dochodów osiąganych przez te osoby wynosi 

………………………………………… . 

 

Oświadczam, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i zgodne z moją 

wiedzą. 

 

 

Data ……………….,    …….……………………  ( podpis wnioskodawcy)                                                                                                           

 

 

Decyzją z dnia …………………… przyznano kwotę …………………………. 

Decyzją z dnia …………………… nie przyznano świadczenia z powodu …….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Podpis Dyrektora: ……………………………………………….. 

 

Podpis Komisji Socjalnej ………………………………………………………... 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-  

-Curie 

 

                                                                                                                                    Dyrektor  

                                                                             Szkoły Podstawowej nr 12 we Wrocławiu 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA IMPREZY 

KULTURALNO- REKREACYJNEJ 
 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: …………………………………………… 

Stanowisko w SP12/emeryt/ inna osoba uprawniona ………………………… 

Proszę o przyznanie dofinansowania do imprezy kulturalno- rekreacyjnej z 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Uzasadnienie: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie o dochodach 

W skład mojego gospodarstwa domowego wchodzi …………… osób. 

Dochód brutto na członka rodziny obliczony na podstawie zeznań 

podatkowych z ostatniego roku kalendarzowego ………………… oraz 

wszystkich dochodów osiąganych przez te osoby wynosi 

………………………………………… . 

 

Oświadczam, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i zgodne z moją 

wiedzą. 

 

 

Data ……………….,    …….……………………  ( podpis wnioskodawcy)                                                                                                           

 

 

Decyzją z dnia …………………… przyznano kwotę …………………………. 

Decyzją z dnia …………………… nie przyznano świadczenia z powodu …….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Podpis Dyrektora: ……………………………………………….. 

 

Podpis Komisji Socjalnej ………………………………………………………... 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-  

-Curie 

 

 

…………………………………..                 Wrocław, dnia …………………….. 

Pieczątka zakładu pracy 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Działając na podstawie art.29 rozporządzenia 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 ( Dz. Urz. UE.L. 

z 04.05.2016 r. Nr 119 s.1- ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane też 

RODO: 

         1. Upoważniam Pana/Panią ………………………………………. jako 

członka Komisji Socjalnej, do przetwarzania danych osobowych zawartych w 

zbiorze danych osób korzystających z ZFŚS, prowadzonym w formie 

papierowej i elektronicznej w systemie………………………., w zakresie: 

zbierania, utrwalania, wglądu, zmieniania, udostępniania, usuwania i 

przechowywania danych. 

        2. Jednocześnie zobowiązuję Pana/ Panią do przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, 

ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy, a także z Polityką 

ochrony danych osobowych i standardami obowiązującymi u Pracodawcy. 

        3. Pouczam też Pana/ Panią, że osoba, która została upoważniona do 

przetwarzania danych osobowych, zobowiązana jest zachować te dane oraz 

sposoby ich zabezpieczenia w tajemnicy. 

         4. Upoważnienie jest ważne przez okres Pana/Pani zatrudnienia u 

Pracodawcy lub do odwołania. 

 

                                                   ……………………………………………….. 
                                           Podpis osoby uprawnionej do wydania/ odwołania upoważnienia 

 

Przyjmuję do wiadomości i stosowania oraz oświadczam, że znana jest mi 

odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących przetwarzania danych 

osobowych. 

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

                                                                             Data i podpis osoby upoważnionej  
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Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-  

-Curie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU W TAJEMNICY 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z udzielonym mi w dniu ……………………………………… 

upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych, niniejszym zobowiązuje 

się do: 

1. zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których 

mam dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych; 

2. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych 

osobowych, do których mam dostęp w związku z wykonywaniem 

zadań służbowych. 

Powyższej tajemnicy zobowiązuje się dochować również po ustaniu 

zatrudnienia. 

……………………………………………………… 

(podpis) 

 


