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I. Postanowienia wstępne 

Podstawa prawna 

§1. 

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 

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

U. z 2019 r., poz. 1352, z późn. zm.), 

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 

w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 43 poz. 349) 

3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), 

4) Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015r., poz. 

1881oraz z 2018 r. poz.1608). 

5) Ustawy z dnia 10maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1781). 

6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

(Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1), zwanym RODO. 

7) umowa z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej 

w zakresie pomocy mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 

pracowników zatrudnionych w ZOiW i w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Miedźna zwana dalej „Umową”. 

 

Przedmiot Regulaminu 

§2. 

1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej regulaminem 

obowiązuje w jednostkach prowadzonych przez Gminę Miedźna zgodnie z zawartą 
między tymi jednostkami umową. 

2. Regulamin określa osoby uprawnione do korzystania z pomocy z funduszu na cele 

mieszkaniowe oraz zasady i warunki przyznania tej pomocy. 



 

§3. 

1. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowią przepisy ustaw, rozporządzeń, 
niniejszego regulaminu. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Funduszu –oznacza to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 

2) Funduszu Mieszkaniowym- środki przeznaczone na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych w zakresie pomocy na cele mieszkaniowe. 

3) Scentralizowany fundusz mieszkaniowy- obejmuje pracowników ZOiW oraz 

pracowników jednostek. 

4) ZOiW- Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli ul. Poprzeczna 1, 43-225 

Wola; 

5) Dyrektorze ZOiW- Dyrektor Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli; 

6) Komisji- Komisja ds. funduszu mieszkaniowego przy Zespole Oświaty i Wychowania, 

o której mowa w §16 niniejszego Regulaminu; 

7) Jednostce- oznacza placówki obsługiwane przez ZOiW, zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Miedźna nr XXIX/151/2016 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi 

finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej z późn. zm; 

8) Pracownikach – oznacza to uprawnionych do korzystania z Funduszu zgodnie 

z niniejszym Regulaminem; 

9) Byłych pracownikach- oznacza to uprawnionych do korzystania z Funduszu byłych 

pracowników pozostających na emeryturach, rentach lub świadczeniach 

kompensacyjnych. 

 

II. ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ    

          SOCJALNYCH W ZAKRESIE POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE 

Tryb tworzenia funduszu i źródła finansowania 

§4. 

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów 

obowiązujących w tym zakresie.  

2. Fundusz mieszkaniowy tworzy się w wysokości  5% odpisu rocznego z funduszu, 

o którym mowa w ust. 1. 

 

Administrowanie funduszem, podział środków 

§5. 

1. Scentralizowanym funduszem mieszkaniowym w wysokości określonej corocznie  

w planie dochodów i wydatków do regulaminu dysponuje Dyrektor ZOiW na zasadach 

określonych niniejszym regulaminem. 

2. Zadania objęte scentralizowanym funduszem mieszkaniowym realizuje pion ekonomiczny 

oraz administracyjny ZOiW wspólnie z Komisją. 
3. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

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

następny. 



 

§6. 
 

1. Działalność socjalna w zakresie pomocy mieszkaniowej prowadzona jest w oparciu  

o roczny plan dochodów i wydatków sporządzony przez Dyrektora ZOiW.  

2. Plan ten jest ustalany corocznie do końca lutego każdego roku. 

3. Informację z realizacji funduszu za dany rok budżetowy dyrektor ZOiW przedstawia 

jednostkom i zawiązkom zawodowym do końca marca roku następnego. 

 

§7. 

1. Przyznanie osobom uprawnionym pomocy mieszkaniowej jest zależne od sytuacji 

życiowej rodzinnej, materialnej i mieszkaniowej tych osób i ich rodzin. 

2. Osoba korzystająca ze środków funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne  

z prawdą, przedłożyła sfałszowane dokumenty lub w inny sposób celowo wprowadziła w 

błąd albo wykorzystała przyznane środki z funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

traci prawo do korzystania ze środków funduszu przez kolejne 5 lat,  

ponadto jest obowiązana do niezwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty pomocy wraz  

z ustalonymi odsetkami. 
 

 

III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 

§8. 

1. Z pomocy mogą korzystać: 
1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (co najmniej ½  

etatu) na podstawie :  

a) umowy o pracę; 
b) powołania; 

c) mianowania; 

2) pracownicy na urlopach wychowawczych, 

3) byli pracownicy. 

2. Do pomocy ze środków funduszu na cele mieszkaniowe uprawnieni są pracownicy 

posiadający staż pracy w jednostkach na terenie gminy oraz ZOiW wynoszący, co 

najmniej 1 rok oraz posiadający stosunek pracy zawarty co najmniej na okres spłaty 

pożyczki. 

3. Poręczyciele zaciągniętych pożyczek winni pozostawać w stosunku pracy co najmniej na 

okres spłaty zobowiązania, przewidzianej w umowie. 

 

IV.  ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY NA CELE 

MIESZKANIOWE 

§9. 

Pomoc na cele mieszkaniowe obejmuje: 

1. Budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym. 

2. Budowę domu jednorodzinnego. 

3. Nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego. 

4. Zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 



 

5. Dostosowanie pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny. 

6. Przystosowanie lokalu mieszkalnego lub domu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

7. Uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej. 

8. Koszty wykupu zajmowanych lokali na własność. 
9. Koszty remontu lokalu mieszkalnego lub domu. 

 

§10. 

1. Pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana jest w formie pożyczki zwrotnej. 

2. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana w formie bezzwrotnej pomocy 

mieszkaniowej. 

3. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe wymagają poręczenia przez dwóch poręczycieli 

będących pracownikami.   

4. Poręczyciel może poręczyć równocześnie tylko dwie pożyczki. 

5. Poręczycielami nie mogą być współmałżonkowie.  

6. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 2 %. Odsetki oblicza się według poniższego 

wzoru: 

                          kwota pożyczki x 2% x 61 

Odsetki=           24 

7. Raty pożyczki są stałe. Pierwsza rata jest ratą wyrównującą. Wysokość miesięcznych rat 

ustalona została według załącznika nr 6. 

8. Pożyczki na budowę danego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego mogą być 
przyznane tylko jeden raz.   

9. Warunkiem przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe przeznaczonej na remont  

i modernizację mieszkania lub domu jest posiadanie mieszkania lub domu bez względu na 

tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub domu. 

10. Pożyczka na przystosowanie warunków mieszkaniowych do potrzeb osoby    

niepełnosprawnej (pracownika lub najbliższej rodziny zamieszkałej z pracownikiem) 

może być przyznana w trakcie spłacania poprzedniego zobowiązania, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w okresie spłacania tego  zadłużenia. 

11. Pożyczka uzupełniająca na przystosowanie warunków mieszkaniowych do potrzeb osoby    

niepełnosprawnej nie może przekraczać kwoty określonej w załączniku nr 5 do 

regulaminu oraz okresu spłaty poprzednio przyznanej pożyczki. 

12. Pożyczki na cele mieszkaniowe udzielane są na okres pięć lat, a ich spłata następuje w 60 

miesięcznych ratach.  

13. Warunkiem przyznania pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki.  

14. Pracownik, który otrzymał pożyczkę z Funduszu Mieszkaniowego i nie spłacał jej 

systematycznie zgodnie z podpisaną umową może złożyć wniosek o przyznanie nowej 

pożyczki lecz jej przyznanie wymaga zgody Komisji.  

15. Brak systematycznych spłat rat pożyczki zgodnie z podpisaną umową należy rozumieć 
jako otrzymanie przez pożyczkobiorcę co najmniej dwóch ponagleń od ZOiW w sprawie 

nieregularnych wpłat. 

16. Bezzwrotna pomoc mieszkaniowa może być udzielona osobie, która znalazła się  
w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

 



 

§11. 

1. Pracownik ubiegający się o pożyczkę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1) wypełniony wniosek, podpisany przez pożyczkobiorcę i poręczycieli wraz 

z potwierdzeniem okresu zatrudnienia na okres spłaty pożyczki pożyczkobiorcy oraz 

poręczycieli przez dyrektora (załącznik nr 1 do regulaminu),  

2) wypełnioną umowę pożyczki w 3-ch egzemplarzach (załącznik nr 2 do regulaminu), 

3) do wniosku o pożyczkę należy załączyć oświadczenie o dochodach na jednego członka 

rodziny z ostatnich 3-ch miesięcy (załącznik nr 4 do regulaminu) i dokumenty, o których 

mowa w §13. 

2. Były pracownik ubiegający się o pożyczkę zobowiązany jest złożyć następujące 

dokumenty: 

1) wypełniony wniosek, podpisany przez pożyczkobiorcę i poręczycieli wraz 

z potwierdzeniem okresu zatrudnienia na okres spłaty pożyczki poręczycieli i uprawnień 
emerytalno- rentowych pożyczkobiorcy przez dyrektora (załącznik nr 1 do regulaminu),  

2) wypełnioną umowę pożyczki w 2-ch egzemplarzach (załącznik nr 2 do regulaminu), 

3) do wniosku o pożyczkę należy załączyć oświadczenie o dochodach na jednego członka 

rodziny z ostatnich 3-ch miesięcy (załącznik nr 4 do regulaminu) i dokumenty, o których 

mowa w §13.  

3. Podpis dyrektora jednostki na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 jest równoznaczny 

z wyrażeniem jego zgody na przyznanie pożyczki pracownikowi lub byłemu 

pracownikowi.  

4. Dyrektor jednostki podpisując wniosek o przyznanie pożyczki potwierdza spełnienie 

przesłanek, o których mowa w §8 ust.1,2 i 3. 

5. Weryfikacja kompletności dokumentów dokonywana jest przez uprawnionego 

pracownika jednostki, a w przypadku pracowników ZOiW przez uprawnionego 

pracownika ZOiW wraz z potwierdzeniem tego stanu na wniosku 

o przyznanie pożyczki (załącznik nr 1 do regulaminu).  

6. Kompletne wnioski przekazywane przez jednostki są rejestrowane 

i rozpatrywane według kolejności ich złożenia w ZOiW. Wnioski złożone do 15 dnia 

danego miesiąca będą rozpatrywane w miesiącu następnym.   

7. Wnioski niekompletne będą zwracane do uzupełnienia.  

8. Warunki udzielenia i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta  

z pożyczkobiorcą stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu. 

 

§12. 

1. Wypłata pożyczki jest realizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

pożyczkobiorcę z rachunku Funduszu Mieszkaniowego przez ZOiW, które prowadzi 

obsługę finansowo- księgową pożyczkobiorców. 

2. Warunkiem realizacji przelewu jest podpisanie umowy w sprawie udzielenia pożyczki 

przez obie strony.    

3. Spłata pożyczki dokonywana jest poprzez bezpośrednie pobranie należnej raty 

z wynagrodzenia miesięcznego pracownika.  

4. Potrąceń rat pożyczki nie można dokonać w przypadku pracowników, którzy nie osiągają 
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego po odtrąceniu raty pożyczki.  



 

5. Zgoda na dokonanie potrąceń rat z wynagrodzenia pracownika zawarta jest w treści 

umowy. 

6. W przypadku braku możliwości spłaty pożyczki, o której mowa w ust. 3 Pożyczkobiorca 

dokonuje comiesięcznych wpłat na konto Funduszu Mieszkaniowego w terminie i na 

warunkach określonych w umowie.  

§13.  

Wykaz dokumentów, które uprawniona osoba jest zobowiązana przedstawić łącznie  

z wnioskiem o pomoc na cele mieszkaniowe zawiera załącznik nr 3 do regulaminu. 

 

§14. 

1. Umorzenie całości lub części udzielonej pomocy na cele mieszkaniowe może nastąpić  
w przypadku: 

1) pożyczkobiorców znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej  

i materialnej, 

2) zmarłych pożyczkobiorców. 

2. Umorzenie całości lub części udzielonej pomocy na cele mieszkaniowe może nastąpić na 

wniosek pracownika, Dyrektora ZOiW lub dyrektora jednostki.  

3. Decyzję o umorzeniu całości lub części udzielonej pomocy na cele mieszkaniowe 

następuje za zgodą Komisji. 

4. Umorzona kwota pożyczki staje się przychodem pracownika, któremu umorzono 

pożyczkę. 
 

§15. 

1. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z oprocentowaniem  

w przypadku : 

1) rozwiązania stosunku pracy przez pracownika zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy 

lub Karty Nauczyciela za wyjątkiem przejścia na rentę, emeryturę lub świadczenia 

kompensacyjnego, 

2) rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę zgodnie z Kodeksem Pracy lub Karty 

Nauczyciela, 

3) wygaśnięcia stosunku pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i Karty 

Nauczyciela, 

4) wykorzystanie pożyczki na inny cel niż określony w umowie.  

2. Obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się do:  

1) pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę,  
2) pracowników przechodzących do innej jednostki. 

3. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę przez okres 2 miesięcy 

zobowiązanie spłaty przechodzi na poręczycieli po uprzednim poinformowaniu ich o tym. 

Spłaceniu przez poręczycieli nie podlega jedynie kwota niespłaconej pożyczki 

w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia innej spłaty niż 
w umowie w odrębnie zawartym porozumieniu pomiędzy pożyczkobiorcą a Dyrektorem 

ZOiW za zgodą poręczycieli. 

 



 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§16. 

1. Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 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 L119/1 

z 4.5.2016), zwanego dalej RODO. 

2. Udostępnienie danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu 

przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich 

wysokości, następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może 

odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń (do wglądu) 

o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do 

korzystania  z Funduszu. 

3. Do przetwarzania danych osobowych o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 

RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do 

przetwarzania takich danych wydane przez Administratora. Osoby dopuszczone do 

przetwarzania wymienionych danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy. 

4. Pracodawca przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do przyznania ulgowej 

usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez 

okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. 
5. Administrator danych dokonuje przeglądu danych osobowych nie rzadziej niż raz w roku 

kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. 

Administrator usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do 

realizacji przypisanego celu. 

6. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez Zespół Oświaty i Wychowania  

w Miedźnej z s. w Woli,  jako Administratora danych osobowych oraz działających 

w jego imieniu i z jego upoważnienia członków zakładowej komisji socjalnej, 

zobowiązanych do zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania funkcji 

w komisji oraz po jej zakończeniu. Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie 

w celu realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z Funduszu. 

7. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania 

sprostowania lub usunięcia danych albo ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§17. 

1. Dla realizacji zadań określonych w §10 ust.16, §14 ust. 1 i 3 o udzielenie pomocy na cele 

mieszkaniowe powołuje się stałą Komisję w następującym składzie: 

1) Przedstawiciel ZOiW, 

2) Przedstawiciel szkół, 



 

3) Przedstawiciel przedszkoli, 

4) Przedstawiciel organizacji związkowych. 

2. Powołania Komisji dokonuje Dyrektor ZOiW w drodze zarządzenia. 

 

§18. 

1. Regulamin udostępnia się na żądanie każdej osoby uprawnionej do korzystania 

z Funduszu i zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w każdej jednostce. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia regulaminu dokonywane są na piśmie w postaci 

protokołów, dodatkowych załączników (aneksów) sporządzonych w trybie 

przewidzianym w § 6 pkt 1 Regulaminu. 

 

§19. 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie będą miały zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1352, z późn. zm.). 

 

§20. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………..r. 

 

 

............................................................                          ………………………............................. 
                               organizacja związkowa                                                                                                                                                   Dyrektor ZOiW  

                                     pieczęć i podpis                                                                                                                                                         pieczęć i podpis 

      

 

Podpisy dyrektorów jednostek: 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

  

 



 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe.  

2. Wzór umowy pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe. 

3. Wykaz dokumentacji do wniosku. 

4. Oświadczenie o dochodach na jednego członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy. 

5. Preliminarz wysokości pomocy na cele mieszkaniowe. 

6. Harmonogram spłaty pożyczki według wysokości przyznanej kwoty pożyczki 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w zakresie pomocy na cele mieszkaniowe 

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

 

Wniosek nr ………….. 

o przyznanie pożyczki z ZFŚS 

na cele mieszkaniowe 

 

1. Nazwisko i imię ..................................................................................................................................  
2. Adres zamieszkania ............................................................................................................................  

3. Numer telefonu kontaktowego* ..........................................................................................................  

4. Nazwa Pracodawcy .............................................................................................................................  

5. Staż pracy u Pracodawcy ....................................................................................................................  

6. Data ostatnio uzyskanej pożyczki na cele mieszkaniowe:/podać miesiąc i rok/ ................................  

7. Data ostatnio spłaconej raty pożyczki:/podać miesiąc i rok/ ..............................................................  

 

Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie…………………………………………………..………….. 

słownie: ………………………………………………………………………………………….………. 

na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którą zamierzam przeznaczyć 
na*  .............................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 ...................................................................................................................................................................  
(opis remontu) 

Jako poręczycieli proponuję: 

1. Pana/ Panią ……………………………………………………………..…………………….…..… 
(imię i nazwisko) 

 

     zam. ………………………………………………………………………………………….……..… 
(adres zamieszkania) 

 

2. Pana/ Panią …………………………………………………………………………….…………… 
(imię i nazwisko) 

 

     zam. ……………………………………………………………………………………...….…...…… 
(adres zamieszkania) 

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

                                                                                                                                                                                                 (podpis wnioskodawcy) 



 

Potwierdzenie zatrudnienia lub posiadania uprawnień emerytalno - rentowych pożyczkobiorcy oraz 

zatrudnienia poręczycieli na okres spłaty pożyczki. 

 

                                                                                ….……………………………………..                                         
                                                                                                                                                                 ( pieczęć i podpis Pracodawcy)  

Przyjęto: data podpis uprawnionego pracownika ………………………………………………..……… 
                                                                                                                                                      (pieczęć i podpis pracownika sekretariatu) 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w zakresie pomocy na cele mieszkaniowe. 

                                                                          

 

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

      (podpis wnioskodawcy)                                        (podpis poręczyciela)                                                     (podpis poręczyciela) 

 

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych 

Oświadczam, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwanym dalej RODO) zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem moich danych 

osobowych jest Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, ul. Poprzeczna 1, dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zoiw.miedzna.pl, tel. 32 2116177. Moje dane osobowe 

będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu prowadzenia działalności socjalnej, na podstawie art. 8 

ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w związku z art. 6 ust. 1 

lit c RODO. Odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa, członkowie komisji socjalnej oraz przedstawiciele związków zawodowych. Podanie 

danych osobowych jest wymogiem ustawowym, lecz dobrowolnym, w związku z czym jestem 

świadoma/y, że niepodanie przeze mnie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości 

rozpatrzenia wniosku. Zostałam/em poinformowana/y o prawie do żądania od administratora dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji wyżej określonego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

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

      (podpis wnioskodawcy)                                                                 (podpis poręczyciela)                                                            (podpis poręczyciela) 

 

Potwierdzenie spłaty ostatniej raty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

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

             (data spłaty ostatniej raty pożyczki )                                                                                                             (podpis pracownika ZOiW) 

 

* Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale umożliwi  nam szybki kontakt, np. w razie konieczności uzupełnienia dokumentacji. 

** Opis planowanego remontu lub modernizacji z podaniem przybliżonego kosztorysu. 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w zakresie pomocy na cele mieszkaniowe 

 

Umowa o pożyczkę 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

zawarta w  dniu …………………… 

pomiędzy: 

Zespołem Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli 

reprezentowanym przez:  Dyrektora-  mgr ..................................................................................  

w porozumieniu z :  ......................................................................................................................  

                                                                             (podać nazwę pracodawcy) 

reprezentowanym przez : 

Dyrektora-  ...................................................................................................................................  

a  

Panem (Panią)  .............................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

 

zamieszkałym   ........................................................................................................................................  
(adres) 

właścicielem rachunku bankowego nr ____ ________   ________   ________   ________   

________   ________   

 

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą” 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

§1. 

1. Po rozpatrzeniu wniosku nr…………. przyznaję pożyczkę ze środków Zakładowego 

     Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości  .....................................................................     

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

    słownie złotych .........................................................................................................................  

    przeznaczeniem na  ..................................................................................................................  

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

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

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

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

     ..................................................................................................................................................  
                                                         (podać przeznaczenie zadeklarowane przez pożyczkobiorcę we wniosku o pożyczkę) 

2. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 2 % w stosunku rocznym. 

 

§2. 

1. Pożyczka podlega spłacie w 60 miesięcznych ratach. 

2. Spłata pierwszej raty rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu, w którym 

pożyczka została udzielona, nie później niż do 10-tego dnia tego miesiąca, przez 

potrącenie z wynagrodzenia lub wpłatę na konto nr : 87 8446 0006 2001 0000 0808 0008. 



 

3.  Wysokość pierwszej raty wynosi …………………………zł 

     słownie złotych  .......................................................................................................  

     a rat następnych …………………………………………..zł 

     słownie złotych  .......................................................................................................  

 

§3. 

Pożyczkobiorca niebędący emerytem, rencistą lub na świadczeniach kompensacyjnych 

upoważnia Pracodawcę do comiesięcznego potrącania należnych rat wraz 

z oprocentowaniem z przysługującego Pożyczkobiorcy wynagrodzenia za pracę pod 

warunkiem otrzymania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego po odtrąceniu raty 

pożyczki.  

 

§4. 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§5. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§6. 

1. Pożyczkobiorca wnioskuje, jako poręczycieli: 

a) Pana (Panią)  ......................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

 

     zam. .........................................................................................................................................  
(adres zamieszkania) 

 

b) Pana (Panią)  ......................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

 

     zam.  ........................................................................................................................................  
(adres zamieszkania) 

2. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę maja zastosowanie 

procedura, o której mowa w §15 ust. 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w zakresie pomocy na cele mieszkaniowe. 

3. Pracodawca ma możliwość pokrycia należnej kwoty zobowiązania od poręczycieli 

poprzez potrącenie wynagrodzenia za pracę u Pracodawcy. 

4. Potrącenia, o których mowa w ust. 3 dokonywane będą w przypadku uchylania się 
poręczycieli od wpłaty należnych zaległości. 

 

Podpisy poręczycieli: 

 

 

 …………………………………….                         ……………………………………. 
                    (imię i nazwisko)                                                           (imię i nazwisko) 



 

§7. 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których jeden otrzymuje Pracodawca, drugi Pożyczkobiorca a trzeci pozostaje 

w dokumentacji ZOiW . 

 

       Pożyczkobiorca:                   Za Pracodawcę: 
 

 

 

 

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

                                                                               

 

Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli: 

 

 

 

 

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



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w zakresie pomocy na cele mieszkaniowe 

 

Wykaz oświadczeń  

wymaganych łącznie z wnioskiem przy udzielaniu pomocy na cele mieszkaniowe 

z funduszu świadczeń socjalnych 

 

Przy ubieganiu się o pożyczkę należy przedstawić oświadczenia z celem wykorzystania 

pożyczki na realizację pomocy na cele mieszkaniowe wskazane w §9 regulaminu 

oraz o posiadanym tytule prawnym do zajmowania lokalu, budynku, działki lub posiadanym 

tytule prawnym do użytkowania lokalu, budynku bądź gruntu: 

1. Punkt 1,2 i 3: 

1) oświadczenie o budowie lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, 

2) oświadczenie o budowie domu jednorodzinnego, 

3) oświadczenie o nadbudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego. 

Powyższe oświadczenia powinny zawierać następujące informacje: 

1) czy wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę lub rozbudowę lokalu mieszkalnego/ 

domu, 

2) czy wnioskodawca posiada akt własności działki lub jej części, 

3) informacje nt. kwoty kosztorysu budowlanego, 

4) informacje o stopniu zaawansowania robót, 

5) informacje o dokumencie potwierdzającym prawo własności domu, działki lub innego 

dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z nieruchomości. 

 

2. Punkt 4 - oświadczenie o zakupie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnym. 

W oświadczeniu powinien zostać wskazany nr aktu notarialnego lub umowy 

potwierdzającej zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego. 

3. Punkt 5- oświadczenie o dostosowaniu pomieszczeń niemieszkalnych na lokal 

mieszkalny.   Oświadczenie powinno zawierać informacje o zezwoleniu na zmianę formy 

użytkowania, dokumentu potwierdzającego prawo własności tego lokalu oraz kwotę 
kosztorysu przebudowy pomieszczeń.     

4. Punkt 6- oświadczenie o przystosowaniu mieszkania lub domu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Oświadczenie powinno zawierać informacje o kwocie kosztorysu 

wraz z kosztem przystosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, dokumencie 

poświadczającym prawo własności do lokalu. 

5. Punkt 7 - oświadczenie o uzupełnieniu wkładu budowlanego w spółdzielni 

mieszkaniowej. 

6.  Punkt 8 - oświadczenie o wykupie zajmowanego lokalu na własność. Oświadczenie 

powinno zawierać informacje o akcie notarialnym lub umowie potwierdzającej wykup 

mieszkania na własność.  



 

7. Punkt 9 - oświadczenie o remoncie lokalu mieszkalnego lub remontu domu.  

Oświadczenie powinno zawierać informacje o dokumencie potwierdzającym prawo 

własności mieszkania lub domu albo innego dokumentu potwierdzającego prawo do 

korzystania z mieszkania. 

8. Pracownik ubiegający się o pożyczkę na cele mieszkaniowe może zostać wezwany 

do okazania do wglądu dokumentów potwierdzających prawo własności nieruchomości 

lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z nieruchomości.  

 



 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w zakresie pomocy na cele mieszkaniowe  

………………….., dnia ………………. 

 

……………………………………………. 
                                        ( imię i nazwisko) 

…………………………………………….. 

 

……………………………………………. 
                                                (adres) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że średni dochód netto z trzech ostatnich miesięcy 

na jednego członka rodziny wynosi ............…… zł. 

Liczba członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

wynosi ………. osoby. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

                                      

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

                                           (podpis) 

 



 

Załącznik nr 5 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w zakresie pomocy na cele mieszkaniowe  

Preliminarz wysokości pomocy na cele mieszkaniowe 

1.  Na budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub budowę domu jednorodzinnego 

- do 45.000 zł 

2. Na zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego 

- do 35.000 zł 

3. Nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego 

- do 25.000 zł 

4. Na modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne 

- do 20.000 zł 

5. Na przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób niepełnosprawnych 

- do 15.000 zł 

6. Na uzupełnienie wkładu budowlanego 

- do 25.000 zł 

7. Na wykup zajmowanych lokali na własność 
- do 23.000 zł 

8. Na remont i modernizację mieszkania 

- do 35.000 zł 

9. Na remont  i modernizację domu 

- do 35.000 zł 



 

Załącznik nr 6 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w zakresie pomocy na cele mieszkaniowe 

 

Harmonogram spłaty pożyczki według wysokości przyznanej kwoty pożyczki 

 

Kwota 

pożyczki 
Odsetki 

Razem do 

spłaty 
Pierwsza rata Raty następne 

45 000,00 2 287,50 47 287,50 795,50 788,00 

40 000,00 2 033,34 42 033,34 733,34 700,00 

35 000,00 1 779,17 36 779,17 612,17 613,00 

30 000,00 1 525,00 31 525,00 550,00 525,00 

25 000,00 1 270,83 26 270,83 428,83 438,00 

       23000,00           1169,16         24169,16             392,16 403,00 

22 000,00 1 118,33 23 118,33 403,33 385,00 

20 000,00 1 016,67 21 016,67 366,67 350,00 

15 000,00 762,50 15 762,50 245,50 263,00 

13 000,00 660,83 13660,83 208,83 228,00 

12 000,00 610,00 12 610,00 220,00 210,00 

10 000,00 508,33 10 508,33 183,34 175,00 

8 000,00 406,67 8 406,67 146,67 140,00 

7 500,00 381,25 7 881,25 134,55 131,30 

7 000,00 355,83 7 355,83 122,43 122,60 

6 000,00 305,00 6 305,00 110,00 105,00 

4 000,00 203,33 4 203,33 73,33 70,00 

 

 


