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Na podstawie:
-ustawyzdnia4marca1994r, ozakladowymfunduszuSwiadczefrsocjalnych(tj.Dz.U.2019r. poz.1352);
- ustawy z dnia 23 maja I 99 1 r. o zwiqzkach zawodowych (t j. Dz. U . 2019 r. poz. 263);
- ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj.Dz.U.22019 r. poz.2215);
- ustawa z dnia 13 paidziernika 1998 r. o systemieubezpieczeri spolecznych (t. j. Dz. U. 22019 r. poz.300 ze zm.);
- Rozporz4dzenia MinistraPracy i Polityki Spolecznej z dnia9 marca2009 r. w sprawie sposobu ustalania przecigtnej
liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zal<tadov',y fundusz Swiadczeri socjalnych (Dz. U, 2009 nr 43, poz.
34e);
- Rozporzqdzenia Rady Ministr6w w sprawie wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za pracg oruz wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej okreSlanego corocznie,

Rozdziat 1

Postanowienia og6lne

$1
:.

Regulamin zaktradowego funduszu Swiadczeri socjalnych Zespole Szk6l Ponadpodstawowych im. Jana Pawla II w
Kynicy - Zdroju, zwanej dalej ,,Regulaminem", okreSla zasady i warunki korzystania z uslug i (wiadczef
finansowanych zzakladowego funduszu Swiadczeri socjalnych, zwanej dalej ,,Funduszem" orazzasady przyznawania
Srodk6w funduszu naposzczeg6lne cele i rodzaje dzialalnoSci socjalnej.

l.

$2

Fundusz jest funduszem celowym, utworzonymprzez pracodawcg w celu zaspokojeniapotrzeb socjalnych os6b
uprawnionych do fundusz1J, zuwzglgdnieniem ich sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej.
Srodki Funduszu s4 gromadzone na odrgbnym rachunku bankowym.

$3

Zaktadowy fundusz Swiadczefi socjalnych tworzy sig z:
l) Odpisu w wysoko6ci ustalanej jako iloczyn planowanej, przecigtnej w danym roku kalendarzorym,liczby

nauczycieli zatrudnionych w pelnym i niepelnym wymiarze zajqd (po przeliczeniu na pelny wymiar zajgt)
skorygowanej w koricu roku do faktycznej przeciEtnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na

\1 pelny wymiar zajgf) i ll0% kwoty bazowej, o kt6rej mowa w aft. 30 ust. 3 Karty Nauczyciele - podstawa
prawna: art. 53 ust. I Karty Nauczyciela;

2) Odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego pracownika administracji i obstugi szk6l (plac6wek) w
wysoko6ci 37,soh przecigtnego wynagrodzenia miesigcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub
drugim p6lroczu roku poprzedniego, je2eli przecigtne wynagrodzenie z tego okresu stanowilo kwotg wy2sz1;

3) Odpisu w wysoko6ci 5 % pobieranych przez nauczvcieli bEd4cych emerytami, rencistami lub nauczycielami
pobierajqcymi nauczycielskie Swiadczenie kompensacyjne emerytur, rent oraz nauczycielskich Swiadczefr
kompensacyjnych - podstawa prawna art. 53 ust 2 Karty nauczyciela;

4) Odpisu w wysokoSci 6,25%o przecigtnego wynagrodzenia miesigcznego w gospodarce narodowej w roku
poprzednim lub drugim p6lroczu roku poprzedniego, jeieli przecigtne wynagrodzenie zlego okresu
stanowilo kwotg wyisz1 na kaZdego emeryta i rencistg bytego pracownika administracji i obsfugi - odpis
dobrowolny.

2.

1.

2.

$4

Srodki funduszu zwigksza sig o:
1) niewykorzystane Srodki funduszu z poprzedniego roku kalendarzowego,
2) dobrowolne wplaty, darowizny i zapisy od os6b fizycznych i prawnych.
Dyrektor Szkoty gospodaruje - administruje Srodkami Funduszu w zakresie okreslonym
1994 r. o zakladowym funduszu Swiadczefr socjalnych i w niniejszym Regulaminie
rzeczowo-ftnansowym.

wustawiez4marca
oraz rocznym planie
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2.

3. Plan rzeczowo-finansowy opracowuje corocznie dyrektor Szkoty na podstawie wzoru stanowi4ceg o zalqcznik
nr 1 do Regulaminu w uzgodnienil zmigdzyzakladowymi organizacjami zwi4zkowymi dziatajqcymi na terenie

Szkoly,

$s

L Srodki Funduszu, kt6rymi dysponuje Szkola s4 dzielone nastgpuj4co:
l) ll4 Srodk6w na Swiadczenia Funduszu Mieszkaniowego.

Zasady funkcjonowania i korzystaniaz funduszu mieszkaniowego okre6la rodzial T Regulaminu.
2) 314 Srodk6w na Swiadczenia Funduszu.

1.

Rozdzial2
Przeznaczenie funduszu na cele socjalne

$6
Fundusz przeznaczonv j est na:
l) sfinansowanie Swiadczef urlopowych dla nattczycieli - 1 raz w roku,
2) dofinansowanie wypoczynku urlopowego dla praownik6w administracji i obstugi - I razw roku,
3) dofinansowanie

- r6znych form wypoczynku dla os6b uprawnionych,
- tdziafu os6b uprawnionych w imprezach kulturalnych, o6wiatowych, sportowych, turystycznych

rekreacyj nych i integracyjnych
' Wpoczynku zorganizowanego dla dzieci os6b uprawnionych (w tym tzw, ,,zielonych szk6t")

4)bezzwrotnej pomocy finansowej dla os6b uprawnionych,znajdujqcych sig w trudnej sytuacji zyciowej,
rodzinnej lub materialnej,

5) zapom6g losowych
6) pomocy w formie polyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe

Dofinansowaniewypoczynku polega na wyplacie dofinansowania do indywidualnych form wypoczynku
urlopowego dla uprawnionych os6b, w tym pracownik6w niebgd4cych nauczycielami, oraz emeryt6w i rencist6w
bylych pracownik6w szkoty
Dofinansowanie maksym alnie raz do roku, zgodnie z tabelq doplat koszt6w uczestnictwa w:
1) wypoczynku organizowanym przez osobg uprawnion4 we wlasnym zakresie, potwierdzony jej

oSwiadczeniem, jednakze za okres nie kr6tszy niL 7 dni i nie dfu2szy ni2 14 dni - przy czym te dni nastgpujq
bezpoSrednio po sobie

2) krajowym htb zagranicznym wypocrynku dzieci i n:/iodziezy w formie kolonii, oboz6w, zimowisk itp. oplaconych
indywidualnie przez osoby uprawnione, kt6re zakwalifikowuly siE do doplaty z Funduszu, posiadajqce fakturg za
usfugE, miejsce i czas firvania wypoczynku oraz wysokoS6 poniesionego wydatku

3) krajowych lub zagranicznych wczasach pracowniczych, turystycznych zakupionych indywidualnie pzez osobg
uprawnionq, zakwalifikowan4 do doplaff z Funduszu, posiadajqc4 fakturg

4) wypoczynku organizowanym w formie wycieczek, rajd6w, zlot6w,biwak6w, sptyw6w, oboz6w turystycznych ..,,.
Dofinansowanie udzialu os6b uprawnionych w imprezach kulturalnych, o6wiatowych, sportowych i rekreacyjnych
polega na:
1) dofinansowaniu wycieczek organizowanych przez szkolg w czasie wolnym od pracy,
2) finansowanie imprez masowych dla wszystkich os6b uprawnionych wformie imprez artystycznych,

kulturalnych, rozrywkowych lub integracyjnych, imprez okoliczno6ciowych oraz finansowanie
og6lnodostgpnych form rekreacji ruchowej - spartakiad, festyn6w, kulig6w, maj6wek. Finansowanie imprez
masowych, odbywa siE w calo6ci ze 6rodk6w Funduszu. Osoby uprawnione bior4ce udzial w imprezach
masowych nie ponosz4 dodatkowych oplat z tym zwiqzanych. Ka2dy uprawniony musi zostai skutecznie
powiadomiony o mo2liwoSci wzigcia udzialu w imprezie masowej zwyprzedzeniem co najmniej
tygodniowym. Osoby uprawnione do tego rodzaju Swiadczefi, kt6re nie bior4 udzialu w imprezie, nie maj4
prawa do zadnego ekwiwalentu ztego tytutu. Korzystanie przezpracownika ztego typu Swiadczenia odbywa
sig bez koniecznoSci stosowania kryterium dochodu. tJdziat pracownika w tych formach nie stanowi
opodatkowanego przychodu ze stosunku pracy w postaci innego nieodptatnego Swiadczenia.

3) dofinansowanie maksym alnie raz do roku zgodnie z tabelq doplat zakupu bilet6w wstgpu na imprezy
o charakterze kulfuralno-oSwiatowym lub sportoworekreacyjnym (np. do kina, teatru, na kabaret, na
silownig, na basen, na lodowisko), zakupione przezpracodawcg

3.

5. Bezzwrotna pomoc finansowa dla os6b uprawnionych znajduj4cych sig w trudnej sytuacji finansowej lub losowej
polega na:

l) udzielenie osobom uprawnionym pomocy finansowej w zwiqzku ze znalezieniem sig w trudnej sytuacji
zyciowej,

4.



2) udzielenie pomocy finansowej - zapom6glosowych osobom uprawnionym po przedstawieniu dokument6w
wskazujqcych na zaistaniale zdarzenia - niezaleznie od skorzystania z innyci fo* por1o.y3) udzielenie pomocy finansowej wynikajqcej z sytuacji zdrowotnej - nie czgsci ej ni| razw roku4) Swiadczenia rzeczowe oraz otrzymywane w tym zakresie swiadczenia pienig2ng'o z tytulu zwigkszonych wydatk6w zwiqzanych z przygotowaniem S*iat wi"tt anocnych oraz Swi4t Bozego
Narodzenia,

' w przypadku okresowo wystgpuj4cych trudno6ci materialnych, czy zyciowych osoby uprawnionej(przysfuguje nie czgsciej ni| raz w roku)

1.

Rozdzial3
Osoby uprawnione do Swiadczer( socjalnych

$7

Do korzystania ze Swiadcze[ z zFSs uprawnione s4 wszystkie osoby, kt6rym prawo do korzystania z funduszu
dal przepis w art.2 pkt 5 ustawy s4 to wszczeg6lnoSci:
l) pracownicy zatrudnieni na czas nieokre$lony i okreSlony, na podstawie umowy o pracg, mianowania, w tympracownicy przebywajqcy na urlopach bezplatnych, macieizyrtskich, wych i*u*"ryih i dla poraiowania

zdrowia
2) emeryci, rencisci,pracownicy przebywaj}cy na Swiad czeniach przedemarytalnych i kompensacyjnych, je2eli
-. na Swiadczenieprzeszli z plac6wki, w kt6rej zakohc4tlipracq;
3) czlonkowie rodzin pracownika:

a) pozostaj4ce nautrzymaniu i wychowaniu dzieci wlasn e, dzieciprzysposobione oraz przyjqte na
wychowanie w ramach rodziny zastEpczej, dzieci wsp6lmal2onl6w ( w wieku do lg lat, a je1eliksztalc1
sig to do czasu ukoficzenia nauki, nie dlu2ej jednak ni2 d,oroku kalend arzowego,w kt6rym dziecko
kohczy 26lat),

b) dzieci wymienione w pkt 3)a) bgd4ce inwalidami I i II grupy, bezwzglEdtna wiek,c) rodzic lub wsp6lmalilonek pracownika pozostaj4cy *"-*.pot ym g-ospodarstwie domowym i bgd4cy nawylqcznym utrzymaniu osoby uprawnionej do ktrzystania zFunduszlu ,'4) dzieci po zmartych ptacownikach ( w wieku d-o l8 lat, i i"z"ti ksztalcqsig to do czasu ukoriczenia nauki, niedfuzejjednak ni2 do roku kalendarzowego, w kt6rym dziecko kohczy 26lat). Traci uprawnienia dziecko,
kt6re zawie ra zwiqzek mal2e6ski

StaL ptacy nie ma wplywu na wysokoSi pomocy socjalnej oraz na przyznanie lub odmowg Swiadczenia.?

Rozdzial4
Priorytety w przyznrwaniu Swiadczefi i warunki ich dofinansowania z I'unduszu.

$8

Doplata do r62nych form wypoczyt*uurlopowego przystuguje w pierwszej kolejnosci:
1) osobom uprawnionym o szczegltnie niskich d;ch;da;h;2) osobom samotnie wychowuj4cym dzieci i osobom posiada.l4cym rodziny wielodzietne;
1) osobom utrzymuj4cym dzieci, kt6re ze wzglgdu nuitu, zdiowiawymagajqspecjalnej opieki ileczenia;4) osobom, kt6re w poprzednim roku nie toriystary ze swiadczenia.
Doplaty do koloni letnich, oboz6w rrrtodzielowycir, zimowisk i innych zorganizowanych form wlrpoczynkudzieci i mlodzie|y w pierwszej kolejnoSci przystuguje osobom:

1) utrzymujqcym dzieci i mlodziel,kt6ri ze wr[tgo, na stan zdrowia wymaga specjalnej opieki i leczenia;
?) wychowuj4cym dzieci calkowicie lub czgsciowo osierocone;

1) samotnie wychowuj4cym dzieci lub fworzqcym rodziny wielodzietne;
1) majqcym trudnq syruacjg rodzinn4 i 2yciowq.
5) osobom, kt6re w poprzednim roku nie korzystary ze swiadczenia,

2.

'll ,

2.

Rozdzial5
Szczeg6lowe zasady przyznaw ani a 6wi ad czeri socj alnych.

$e

1' Swiadczenia socjalne nie maj4 charakteru roszczeniowego, co oznacza,ze osoby niekorzystaj qce ze6wiadczerinie rnaj4 prawa do ekwiwalentu z tego tytutu. Przyznaf,ieusfug i swiadczeri oiaz wysoko6i doplat z Funduszu
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jestzr6inicowana iuzaleiniona od sytuacji zyciowej, rodzinnej, materialnej osoby uprawnionej do korzystania
z funduszu. 

r

2. Podstaw4przyznaniapomocy socjalnej finansowanej zZFSSjest wniosek osoby uprawnionej (zal4cznik nr 2)
poparty o5wiadczeniem o sytuacji materialnej,2yciowej i rodzinnej.

3. OSwiadczenie o sytuacji 2yciowej, rodzinnej i materialnej jest dokumentem. PrawdziwoS6 danych zawafichw
oSwiadczeniu, potwierdzona wlasnorgcznympodpisem osoby skladaj4cej o6wiadczenie, podlegaodpowiedzialnoSci
karnej na mocy Kodeksu karnego.

4. Na podst. art.8 ust.l a ustawy o zakladowym funduszu Swiadczerl socjalnych, dyrektor moie zaLqdad przedloilema
do wgl4du dokument6w potwierdzaj 4cych zlo2one o6wiadczenie (np, zai;wiadczeh wydanych przezwzqd
skarbowy).Nieprzedlo2enie dokument6w na 21danie pracodawcy w terminie okre6linym w 24daniu lokuje
uprawnion4 w grupie o najwylsrych dochodach.
Niezlo2enie OSwiadczenia o sytuacji Zyciowej, rodzinnej i materialnej w celu otrzymania ulgowej uslugi lub
Swiadczenia oraz doplaty z Funduszu, skutkuje odmownym rozpatrzeniem wniosku.

5. Osoba ubiegajaca siE o przyznanie ulgowej uslugi socjalnej lub Swiadcznie jest zobowi4zana zloIyt u Dyrektora
Szkoty kazdorazowo:
l) wniosek o przyznanie usfugi lub Swiadczeniawraz z oiiwiadczeniem o wysoko6ci dochodu netto na osobg,

wypelniony wg wzoru zal4czonego do regulaminu
2) zalwiadczenia o kontynuowaniu nauki przez dzieci w wieku 18-26lat;
3) rachunku lub innego dowodu pofwierdzaj4cego wysoko66 poniesionych koszt6w i czas trwania form

okreSlonych w $ 6.

6. Do sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa domowego zalicza sig wszelkie dochody netto oraz
przychody niepodlegaj4ce opodatkowaniu uprawnionych,w szczeg6lnoSci: dochody z tytulu !
umowy o pracg, zlecenia, o dzielo, renty, emerytury, Swiadczeniaprzedemerytalnego, urlopu macierzyfiskiego,
wychowawczego,zasilku chorobowego, zasitku dla bezrobotnych, dochody znajmu, dzierlawy, gospodarstwa
rolnego (wg ha przeliczeniowych obliczanych jak w ustawie o pomocy spolecznej), prowadzenia dzialalno6ci
gospodarczej i inne 6wiadczenia i dochody maj4ce istotny wplyw na sytuacjE materialn4 i zyciow4 gospodarstwa
domowego.

7. Od wykazanych w o6wiadczeniu o sytuacji Zyciowej, rodzinnej i materialnej dochodow iprzychod6w nie nalezy
odejmowai zobowi1zah takich jak np.: splata rat kredytu, po?yczki, skladek czlonkowskich.

8. Przez dochody netto rozumie sig: przych6d minus koszty uzyskania przychod6w minus obowi4zkowe sktradki na
tbezpieczenie spoleczne i zdrowotne.

9. Zapomoga losowa dla osoby uprawnionej mo2e byi przyzfiana r6wniez na wniosek dyrektora Szkoly, zwiqzku
zawodowego lub innego pracownika. Wnioskodawcy musz4 przedstawid umotywowany wniosek wraz
wymaganymi dokumentami.

10. Podstaw4 d,o przyznania pomocy socjalnej jest zaszeregowanie dochodu na osobg w tabeli doplat publikowanej
corocznie przez dyrektora szkoly.

ll.Przyznawanie i wysoko66 Swiadczefr jest dokonywane pruez dyrektora Szkoly w uzgodnieniu z przedstawicielami
organizacji ntri4zkowych dzialaj4cych na terenie Szkoty, na podstawie sytuacji 2yciowej, rodzinnej i materialnej
osoby uprawnionej do funduszu. Swiadczenia wlplacane s4 w r6hnychwysokoSciach.

l2.Decyzje o przyznaniu Swiadczenia lub o odmowie przyznania maj4 charakter ostateczny i nie podlegaj4 innym !
organom odwolawczym.

13. Kwalifikacji wniosk6w dokonuje dyrektor Szkoly w uzgodnieniu z przedstawicielami z migdzyzakladowych
organizacji zwiqzkowych dzialaj4cych na terenie Szkoly. Z przeprowadzonych uzgodnieir sporz4dza siE protok6l,

14. Dyrektor Szkoly lub pracownik kadr prowadzi ewidencjg wysokoSci i rodzaju przyznznych osobom
uprawnionym Swiadczet'r z funduszu.

15. Ewidencja Swiadczefi obejmuje:
l) oSwiadczenie o dochodach
2) wnioski o przyznanie 6wiadczenia socjalnego;
3) faktury, rachunki i inne dokumenty potwierdzajEce wysokoS6 poniesionych koszt6w lub potwierdzaj4ce

dochody;
4) protokoty dotycz4ce przyznanie lub odmowE Swiadczenia;
5) imienna lista uczestnik6w imprez organizowanych z funduszu ZFSS.

I 6. Pracodawca odpowi ada za'.

1) przygotowanie planu finasowego Funduszu na dany rok kalendarzory,
2) ustalenie regulaminu Funduszu i czuwanie nad jego aktualizacjq,
3) opracowanie wzor6w o6wiadczenia i wniosk6w zwipzanych z dzialalnoSci4 Funduszu, stanowi4cych

integraln4 czg36 regulaminu,
4) przyznawanie Swiadczet'r z Funduszu w uzgodnieniu z przedstawicielami zwiqzk6w zawodowych
5) bie2qcq analiza poniesionych wydatk6w,

(\



6) prowadzenie ksiggi protokol6w oraz ewidencji przyznawanych Swiadczeh indywidualnych dla kazdego
uprawnionego,

7) przestrzeganie przepis6w wynikaj4cych z ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony os6b
frzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rczporuqdzenie o ochronie danych)

8) zachowanie tajemnicy

$10

l. W celu uzyskania ulgowej usfugi i Swiadczenia oraz doplaty z Funduszu i ustalenia ich wysokoSci osoba

uprawniona wyrala zgodg w formie o6wiadczenia na udostgpnienie pracodawcy/administratorowi i przefvarzanie
przez niego danych osobowych, w tym o sytuacji zdrowotnej. Dane osobowe os6b uprawnionych s4

wykorzystywanev,ryl.qcznie do cel6w zwiqzanychzudzieleniem wsparcia z ZFSS.
2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespolu Szk6l Ponadpodstawowych im. Jana Pawla w Krynicy

-Zdroju.
3. Pracodawca moie 24dai udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbgdnym do ich potwierdzenia.

Potwierdzenie moze odbywai sig w szczeg6lnoSci na podstawie oSwiadczeir
i zalwiadczei o sytuacji zyciowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

4, Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych pozyskanych celem realizacji postanowiefl ustawy o
ZFSS oraz niniejszego Regulaminu otrzymujq upowaznienie od Pracodawcy do przetwarzania pozyskanych
danych osobowych.

$. Osoby, o kt6rych mowa w ust. 4 s4 obowi4zane do zachowania pozyskanych danych osobowych w tajemnicy.
6. Wyrazenie zgody o kt6rej mowa w ust. I jest dobrowolne, ale niezbgdne do uzyskania Swiadczenia z Funduszu.
7. Podstaw4 prawn4 przetwarzania danych osobowych jest art. 8 ust. I ustawy z 4 marca 1994 r. o zakladowym

funduszu Swiadczeri socjalnych w zv'riEzkuzrt.6 ust. l lit. C ilit. Aoraz rt.9 ust.2lit. A i litb- rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b frzycznych w
z.wiqzkl z prze[uaruaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 951461-WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych)

8. Odmowa udostgpnienia danych osobowych pracodawcy jest r6wnoznaczna z odmow4 wsparcia z ZFSS.
9. Osobie, kt6ra podala dane osobowe, przysfuguje prawo dostgpu do tre6ci danych, a takile prawo do ich

poprawiania, prawo do wycofania zgody naprzetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, sprostowania, usunigcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego adrninistratora oraz prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

l0.Wycofanie zgody nie wptywa na zgodno6d z prawem przef^tarzaflia, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.

1 l,Dane osobowe mog4 byd przekazane lub udostgpnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepis6w
prawa.

$ l1

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej bgd4 rozpatrywane w terminie do 30 dni od zlo\enia
wniosku, a wnioski o przyznanie zapomogi losowej bgdqrczpatrywane w ci4gu 7 dni.

P.ozdzial6
Przezntczenie Zakladowego Funduszu Swiadczer{ Socjalnych na cele mieszkaniowe.

$12

l. Osobami uprawnionymi do otrzymania zwrotnej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe
s4 wylqcznie pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania lub na czas nieokreSlony oraz emeryci i renci6ci -
byli pracownicy.

2. Przez cele mieszkaniowe rozumie sig:
l) budowE domu lub zakup mieszkania,
2) adaptacjg pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny,
3) remont lub modernizacjE mieszkania,
4) uzupelnienie wkladu czlonkowskiego w sp6ldzielni mieszkaniowej,
5) zamianE domu lub mieszkania.

3. Ustala sig nastgpuj4ce wysoko6ci pozyczek mieszkaniowych:
1 ) na budow g, zaktp lub przebudowg domu jednorodzinn ego 20 000 zt
2) na remont, modernizacjg, wykup moieszkania 15 000 zl -/

'l r-t
\
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l ' Ustala sig nastgpuj4:y tYb postgpowania w.celu uzyskiwania pomocy mieszkaniowej:
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Zmianapostanowieri Regulaminu jest dokonywana w trybie przew idzianymdra jego ustarenia.
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Rozdzial T

Postanowienia uzupelniaj4ce i kor{cowe.

s171' Zasady iwarunki ptzeznaczenia uslug iSwiadczefr socjalrrych oraz zasady ich dofinansowania zfunduszu
odnosz4 sig do wszystkich os6b uprawnionych.

2. Osoba uprawniona, kt6ra w oSwiadczeniu poda nieprawdziwe informacje przyjmowane do ustalenia wysoko6ci
Swiadczenia, o kt6rych mowa w ust. I bgdzie pozbawiona korzystania ,i S*iai"r"ri socjalnych.3. Tabela doplatjest oglaszanaco roku przezdyrcktora Szkoty.

s18I' Regulamin podawany jest do wiadomo$ci wszystkim uprawnionym do korzystania z Funduszu ijest wylo2ony do
wgl4du w sekretariacie Szkoty. Nale2y zapisac w jaki spos

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami regulaminu maj4 zastosowanie powszechnie obowi4zuj4ce
zasady i przepisy prawa,

3. Wszelkie zmiany w tre(ci Regulaminu wymagaj4 formy pisemnej i trybu obowi4zuj4cego przyjego ustalaniu
iwprowadzaniu.

4. Regulamin wchodzi w irycie z uptywem 14 dni od podania do wiadomo6ci pracownik6w poprzez potwierdzenie
podpisem zapoznania sig.

$le

=r,Regulamin wchodzi w Zycie z dniem 0l marca 2020 r.

Zal4czniki:
1. Plan rzeczowo-finansowy - zal. nr 7

2' Wniosek o przyznanie Swiadczen ia wraz z olwiadczeniem o wysokoSci dochodu netto na osobg- zal. nr 2
3, Tabela doplat
4.upowaznienie pracownika do przetwarzania danych osobowych. - zal . nr 5
5. Wniosek o przyznanie polyczki na cele mieszkaniowej - zal. nr 3
6. Wz6r umowy w sprawie polyczki przeznaczonej na cele mieszkaniow e - zal. nr 4
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