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Załącznik 

do Zarządzenia nr 127/11/15 

Rektora PWSZ w Sulechowie z dnia 25 marca 2015 r. 

 

 

Regulamin 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 

 

 
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych, w uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników, wybranym przez załogę do 

reprezentowania jej interesów, ustala się regulamin gospodarowania środkami Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

 

Podstawa prawna 

§ 1 

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie: 

1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 111), 

2) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. 

poz. 167), 

3) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), 

5) stosownych aktów wykonawczych. 

 

Tworzenie Funduszu 

§ 2 

1. Fundusz dla pracowników Uczelni oraz byłych pracowników, będących emerytami lub 

rencistami, tworzy się z corocznego odpisu naliczonego zgodnie z art. 157 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 

2. Wysokość corocznego odpisu na Fundusz oblicza Kwestor. 

3. Kwota naliczonego odpisu na dany rok kalendarzowy przekazana jest na rachunek bankowy 

Funduszu, w wysokości i terminach określonych przepisami ustawy o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych. 

4. Środki Funduszu zwiększa się o: 

1) wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej, 

2) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 

3) wpływy z odsetek od środków Funduszu, gromadzonych na rachunku bankowym oraz 

lokat terminowych prowadzonych w ramach tego rachunku, 

4) inne środki np. darowizny. 

5. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 

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

następny. 
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Zasady ogólne 

§ 3 

1. Dysponentem Funduszu jest Kanclerz. Podejmuje decyzje w sprawach przyznania i wypłaty 

świadczeń zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

2. Regulamin określa: 

1) zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

2) osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych,  

3) zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,  

4) zasady i warunki przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych. 

3. Podstawą gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 

zwanego dalej Funduszem - jest Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

zwany dalej Regulaminem, oraz roczny plan przychodów i wydatków (stanowiący załącznik 

nr 1 do Regulaminu) zatwierdzony przez Kanclerza, w uzgodnieniu z przedstawicielem 

pracowników, do dnia 30 kwietnia.  

4. Corocznie w planie przychodów i wydatków ustala się proporcję środków Funduszu na 

finansowanie działalności socjalnej i pomoc mieszkaniową. 

5. Zmiany w planie przychodów i wydatków mogą być dokonywane do dnia 31 października.  

6. W celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji o przyznaniu świadczeń i pomocy 

z Funduszu, Rektor powołuje stałą Komisję Socjalną. 

7. Każdorazowo użyte wyrazy Pracodawca, Uczelnia oznaczają Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową w Sulechowie. 

 

§ 4 

1. Środkami Funduszu administruje Kanclerz. 

2. Prawo ubiegania się o świadczenia socjalne finansowane z Funduszu przysługuje wszystkim 

uprawnionym, ale pomoc uzyskuje osoba, która ze względu na status socjalny do tej 

pomocy się kwalifikuje. 

3. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych 

świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 31 marca, w Dziale ds. osobowych oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej 

i materialnej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

4. Osoba, która nie złoży oświadczenia wymienionego w ust. 3, lub złoży je po terminie, nie 

będzie mogła w danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń 

finansowanych z Funduszu. 

5. Do 31 marca danego roku kalendarzowego świadczenia są przyznawane w oparciu 

o złożone oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej z roku poprzedniego. 

6. Osoby zatrudnione w trakcie roku, składają oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej 

i materialnej w dniu zatrudnienia.  

7. Osoby, których sytuacja życiowa, rodzinna i materialna uległa radykalnej zmianie w trakcie 

roku, mogą złożyć oświadczenie o zmienionym przychodzie z uzasadnieniem zaistniałej 

sytuacji. 

8. Podstawą przyznania osobie uprawnionej świadczenia z Funduszu jest pisemny wniosek, 

złożony w terminie określonym w dalszych postanowieniach Regulaminu, wypełniony 

według wzorów stanowiących załączniki do Regulaminu, od nr 5 - 10. 

 

§ 5 

1. Wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu określonego w Regulaminie składa się 

w Dziale ds. osobowych. 



 3  

2. Obsługę organizacyjno – techniczną Funduszu prowadzi pracownik Działu ds. osobowych. 

3. Do zadań pracownika Działu ds. osobowych należy m.in.: 

1) opracowanie planu przychodów i wydatków na dany rok kalendarzowy, 

2) rejestrowanie wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu, 

3) przedstawianie wniosków o przyznanie świadczeń na posiedzeniu Komisji Socjalnej, 

4) sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji Socjalnej, 

5) sporządzanie umów pożyczek mieszkaniowych, 

6) sporządzanie decyzji o przyznanych świadczeniach do zatwierdzenia przez Kanclerza, 

7) sporządzanie informacji z działalności za poprzedni rok kalendarzowy, 

8) prowadzenie kart ewidencji korzystania z Funduszu dla pracownika oraz emeryta 

(rencisty). 

 

§ 6 

1. Komisja Socjalna działa w stałym składzie osobowym, powołanym zarządzeniem Rektora. 

W skład Komisji wchodzi: pracownik Działu ds. osobowych odpowiedzialny za dokumenty 

związane z Funduszem, przedstawiciel pracowników, przedstawiciel nauczycieli 

akademickich, dwóch przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi. 

2. Do zadań Komisji należy między innymi:  

1) rozpatrywanie wniosków i ocena ich rzetelności, 

2) weryfikacja oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych, 

w celu przyznawania świadczeń z Funduszu, 

3) opiniowanie w zakresie kwoty zapomogi, dofinansowania lub pomocy rzeczowej, także 

w sprawach korzystania z innych świadczeń funduszu. 

3. Obrady Komisji Socjalnej odbywają się co najmniej raz na kwartał i są ważne przy udziale 

3 członków Komisji, a decyzje zapadają zwykłą większością głosów. 

4.  Ostateczną decyzję o przyznaniu świadczenia z Funduszu podejmuje Kanclerz. 

 

§ 7 

1. Przyznanie ulgowych świadczeń socjalnych oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się 

od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, a w przypadku 

udzielenia pomocy na cele mieszkaniowe również od sytuacji mieszkaniowej.  

2. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i niekorzystanie z niego nie daje 

pracownikowi lub emerytowi (renciście) podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. 

Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego. 

3. Dofinansowanie z Funduszu do jednej z wybranych form wypoczynku może być przyznane 

osobie uprawnionej tylko jeden raz w roku. Zatrudnieni w zakładzie pracy małżonkowie 

mogą uzyskać tylko raz dopłatę w ciągu roku, zgodnie z zasadami obowiązującymi ich jako 

pracowników, z zastrzeżeniem, że dzieci uczestniczące w danej formie wypoczynku będą 

uwzględnione na jednym z wniosków pracownika. 

4. Przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe następuje po zawarciu umowy, w której określa 

się wysokość i charakter pomocy (zwrotna), warunki jej udzielenia, termin spłaty, ilość 

i wysokość rat.  

5. Przychodami przyjmowanymi jako podstawę ustalania sytuacji materialnej osoby 

uprawnionej, ubiegającej się o świadczenia finansowe z Funduszu, są wszelkie przychody 

przypadające na jednego członka rodziny osoby uprawnionej, pochodzące ze wszystkich 

źródeł, uzyskiwane przez osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. W szczególności 

przychody osiągane z tytułu: 

1) stosunku pracy, działalności gospodarczej, wykonywania wolnych zawodów, umów 

zleceń i umów o dzieło,  

2) prowadzenia gospodarstwa rolnego, 
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3) emerytur i rent otrzymywanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i z zagranicy, 

4) alimentów, stypendiów, w tym świadczeń zagranicznych, 

5) dodatków mieszkaniowych, zasiłków dla bezrobotnych itp. 

6. Przychód oblicza się: dodając wszystkie przychody wykazane w rozliczeniach rocznych za 

poprzedni rok kalendarzowy członków rodziny wspólnie gospodarujących, uprawnionych 

do korzystania z Funduszu, oraz wszelkie przychody uzyskane z któregokolwiek tytułu 

wymienionego w § 7 ust. 5 pkt 1-5, dzieląc przez 12 miesięcy i przez ilość członków 

rodziny. 

 

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 

§ 8 

1. Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać: 

1) pracownicy zatrudnieni w Uczelni w Sulechowie: 

a) na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem pracowników przebywających na 

urlopach bezpłatnych - dłuższych niż 3 miesiące (w dniu składania wniosku 

o świadczenie i jego realizacji), 

b) przebywający na urlopach: macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, dla 

poratowania zdrowia, naukowych,  

2) emeryci i renciści (w okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy), byli 

pracownicy Uczelni, z którymi Uczelnia rozwiązała stosunek pracy w związku 

z przejściem na emeryturę lub rentę, 

3) członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. Członkami rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są: 

1) współmałżonek prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, w przypadku gdy nie 

ustanowiono rozdzielności majątkowej lub nie znajduje się w separacji, 

2) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej (na podstawie decyzji sądowej), dzieci współmałżonka – pozostające we 

wspólnym gospodarstwie domowym, dzieci pracowników zmarłych w okresie 

zatrudnienia, dzieci emerytów i rencistów oraz dzieci po zmarłych emerytach, rencistach 
utrzymujące się z renty po pracowniku Uczelni, uczące się i niepracujące: 

a) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci do lat 18, a jeżeli się kształcą – do 

czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, 

b) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci posiadające orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności - bez ograniczenia wieku.  

3. Uprawnienia do korzystania z Funduszu tracą dzieci, o których mowa w ust. 2 pkt 2 

w przypadku zawarcia związku małżeńskiego lub uzyskujące przychód podlegający 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

4. Współmałżonkowie po zmarłych pracownikach, emerytach lub rencistach nie są uprawnieni 

do korzystania z Funduszu. 

5. Osobom, o których mowa w §8 ust. 1 pkt 2, będącymi jednocześnie pracownikami Uczelni, 

może być przyznane świadczenie socjalne tylko z tytułu pozostawania w stosunku pracy 

z Uczelnią. 

 

Świadczenia finansowane ze środków Funduszu 

  § 9 

1. Wypoczynek: 

1) dofinansowanie do wypoczynku letniego zorganizowanego przez pracownika we 

własnym zakresie, tzw. „wczasy pod gruszą”, potwierdzonego kartą urlopową na co 

najmniej kolejnych 10 dni roboczych. Warunek ten nie dotyczy osób przebywających na 

urlopie; dla poratowania zdrowia, naukowym, macierzyńskim, rodzicielskim, 
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wychowawczym oraz emerytów (rencistów), a także osób, które nie nabyły prawa do 

urlopu we wskazanym wymiarze z uwagi na okres zatrudnienia lub wymiar etatu. 

2) dopłata do zorganizowanego krajowego i zagranicznego letniego wypoczynku dzieci 

i młodzieży w formie kolonii, obozów, itp. 

 

2. Działalność kulturalno - oświatowa, sportowo - rekreacyjna i turystyczna: 

1) dopłata do biletów wstępu do kin, teatrów, koncertów, itp., 

2) dopłata do karnetów uprawniających do korzystania z obiektów i urządzeń sportowych 

(basen, fitness, siłownia itp.), 

3) dopłata do wycieczek - organizowanych przez Uczelnię w formie turystyki grupowej 

w kraju lub za granicą, 

4) dofinansowanie imprez integracyjnych, sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych 

z udziałem wszystkich pracowników lub innych osób uprawnionych. 

 

3. Pomoc rzeczowa lub finansowa: 

1) udzielanie pomocy rzeczowej lub finansowej, przeznaczonej dla osób znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej, w formie tzw. zapomóg zwykłych lub zapomóg losowych, 

2) zakup talonów (bonów towarowych) lub przyznanie pomocy finansowej w związku ze 

zwiększonymi wydatkami rodziny, a także osoby prowadzącej jednoosobowe 

gospodarstwo domowe w okresie świąt grudniowych, 

3) zakup paczek dla dzieci w okresie świąt grudniowych. 

 

4. Pożyczki (pomoc zwrotna) na cele: 

1) budowa domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego w domu mieszkalnym, 

2) zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 

3) adaptację pomieszczeń (strychu, suszarni) na cele mieszkaniowe, 

4) wykup zajmowanego lokalu mieszkalnego na własność, 

5) remont i modernizację domu jednorodzinnego, 

6) remont i modernizację lokalu mieszkalnego. 

 

Zasady i warunki przyznawania świadczeń z Funduszu 

§ 10 

Podstawą do przyznania świadczeń wymienionych w § 9 jest pisemny wniosek oraz 

oświadczenie o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej (o którym mowa w § 4), które 

decyduje  o wysokości dopłat z Funduszu wg tabel, stanowiących załącznik nr 3 do 

Regulaminu. 

 

1. Wypoczynek 

 

1) Dofinansowanie odbywa się zgodnie z tabelą nr 1, znajdującą się w załączniku nr 3 do 

Regulaminu i jest wypłacane w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu, w zależności od 

terminu zaplanowanego urlopu wypoczynkowego. 

2) Dofinansowanie przysługuje tylko do jednej z form pomocy wymienionej w § 9 ust. 1 

pkt 1-2 i może być przyznane raz w roku. Podstawą przyznania świadczenia jest 

wniosek osoby uprawnionej, który należy złożyć w Dziale ds. osobowych w terminie do 

dnia 31 maja, stanowiący załącznik nr 6. 

3) Dofinansowaniem do wypoczynku letniego zorganizowanego przez pracownika we 

własnym zakresie, tzw. „wczasy pod gruszą”, objęci są: 

a) współmałżonek, jeśli spełnia warunek określony w § 8 ust. 2 pkt 1, 

b) dziecko - dopiero w następnym roku kalendarzowym, po roku w którym się 

urodziło, aż do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 20 lat, 
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c) bez względu na wiek w przypadku dzieci, w stosunku do których orzeczono znaczny 

stopień niepełnosprawności.  

4) Dopłata do zorganizowanego krajowego lub zagranicznego letniego wypoczynku dzieci 

i młodzieży przysługuje do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą one 18 lat 

i odbywa się zgodnie z tabelą nr 2, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu. 

5)  Ubiegając się o dopłatę dla dziecka, pracownik jest zobowiązany dostarczyć dokument 

(np. zaświadczenie, umowa) zawierający następujące dane: 

a) imię i nazwisko dziecka korzystającego ze zorganizowanej formy wypoczynku, 

b) miejsce i termin wypoczynku, 

c) nazwę i adres organizatora wypoczynku, 

d) tytuł oraz kwota do zapłaty (tj. opłata za obóz, kolonie). 

6) Wypłata przyznanej kwoty dopłaty odbywa się na podstawie faktury wystawionej na 

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie na kwotę otrzymanej dopłaty. 

Fakturę należy dostarczyć najwcześniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnusu lub 

najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia jego zakończenia.  

7) Dzieci zatrudnionych w Uczelni małżonków mogą korzystać z dopłat do wypoczynku 

tylko z tytułu zatrudnienia jednego z nich. 

8) Komisja Socjalna rozpatruje wnioski wymienione w §10 ust. 1 pkt 2 i 4 do dnia 

15 czerwca. 

 

2. Działalność kulturalno - oświatowa, sportowo - rekreacyjna i turystyczna 

1) Dopłata do biletów i karnetów wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 1 - 2 odbywa się zgodnie 

z tabelą nr 5, znajdującą się w załączniku nr 3 do Regulaminu.  

2) Dopłata do wycieczek wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 3 w formie turystyki grupowej, 

organizowanych przez Uczelnię w kraju lub za granicą, może być przyznana 

raz w roku dla pracownika i współmałżonka, zgodnie z tabelą nr 5, znajdującą się 

w załączniku nr 3 do Regulaminu. 

3) Finansowanie imprez integracyjnych, sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych 

wymienionych § 9 ust. 2 pkt 4 odbywa się z uwzględnieniem kryterium socjalnego. 

4) Podstawą przyznania świadczenia wymienionego w § 10 ust. 2 pkt 1 - 3 jest wniosek 

stanowiący załącznik nr 7 do Regulaminu. 

 

3. Pomoc rzeczowa lub finansowa 

1) Zapomogi zwykłe – w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną 

przyznawane są raz w roku. W sytuacjach wyjątkowych, częściej - w zależności od 

możliwości finansowych Funduszu, na wniosek pracownika lub przełożonego. Pomoc 

przydziela się w zależności od przychodu w rodzinie, zgodnie z tabelą nr 4, znajdującą 

się w załączniku nr 3 do Regulaminu. 

2) Zapomogi losowe - w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami 

żywiołowymi, długotrwałą i przewlekłą chorobą lub śmiercią najbliższego członka 

rodziny, tj. współmałżonka lub dziecka. Zapomogi przyznawane są raz w roku, 

a w sytuacjach wyjątkowych, częściej - w zależności od możliwości finansowych 

Funduszu, na wniosek pracownika. Pomoc przydziela się w zależności od przychodu 

w rodzinie zgodnie z tabelą nr 3, znajdującą się w załączniku nr 3 do Regulaminu: 

a) przez indywidualne zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, niespodziewane, 

pojedyncze zdarzenie dotyczące kolei życia (losu) danej osoby, niemożliwe do 

uniknięcia przy zachowaniu należytej staranności np. kradzież, włamanie, pożar – 

dotyczą tylko mieszkania lub domu, skutki żywiołu tj. zdarzenia spowodowanego 

niszczycielskim działaniem sił przyrody np. powódź, huragan, ulewny deszcz, 

gradobicie itp.,  
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b) przyznanie zapomogi finansowej w przypadkach losowych następuje na wniosek 

osoby zainteresowanej złożony wraz z odpowiednią i wyczerpującą dokumentacją 

potwierdzającą zaistniałą sytuację, 

c) potwierdzeniem długotrwałej, przewlekłej choroby – jest zaświadczenie wystawione 

przez lekarza prowadzącego, wypis ze szpitala, długotrwałe zwolnienie lekarskie, 

rachunki, faktury potwierdzające rzeczywiste koszty leczenia itp. 

3) Podstawą przyznania świadczenia wymienionego w § 10 ust. 3 pkt 1 - 2 jest wniosek 

stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu. 

4) Talony (bony towarowe) lub pomoc finansową – przyznaje się w związku ze 

zwiększonymi wydatkami rodziny, a także osoby prowadzącej jednoosobowe 

gospodarstwo domowe, w okresie świąt grudniowych, wg następujących zasad: 

a) wniosek o przyznanie talonu (bonu towarowego) lub pomocy finansowej, stanowiący 

załącznik nr 8 do Regulaminu, należy złożyć w Dziale ds. osobowych, w terminie do 

dnia 15 października, 

b) zakup talonów (bonów towarowych) lub pomoc finansową przydziela się w zależności 

od przychodu w rodzinie, zgodnie z tabelą nr 6, znajdującą się w załączniku nr 3 do 

Regulaminu. 

5) Paczki dla dzieci przyznaje się w okresie świąt grudniowych wg. następujących zasad: 

a) przydział paczek jest realizowany na wniosek, stanowiący załącznik nr 9 do 

Regulaminu, który należy złożyć do dnia 15 października, 

b) do otrzymania paczki są uprawnione pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci 

własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, 

dzieci współmałżonka – pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,  

c) dzieci zatrudnionych w Uczelni małżonków otrzymują jedną paczkę, 

d) paczka dla dziecka przysługuje dopiero w następnym roku kalendarzowym po 

roku, w którym urodziło się dziecko, aż do końca roku kalendarzowego, w którym 

kończy ono 12 lat,  

e) paczka dla dziecka przyznawana jest zgodnie z tabelą nr 7, znajdującą się 

w załączniku nr 3 do Regulaminu. 

f) paczka może zostać wydana na imprezie kulturalno–oświatowej. 

 

4. Pomoc na cele mieszkaniowe 

1) Pomoc na cele mieszkaniowe może być udzielona pracownikowi na wniosek, który 

stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu. 

2) Pożyczka oprocentowana jest w wysokości: 

a) 1 % od przyznanej kwoty dla osób, których miesięczny przychód na członka rodziny 

wynosi do 1 800,00 zł, 

b) 2% od przyznanej kwoty dla osób, których miesięczny przychód na członka rodziny 

wynosi powyżej 1 800,00 zł. 

3) Pomoc w formie pożyczki na cele wymienione w § 9 ust. 4 pkt 1 - 4 może być 

przyznana tylko raz podczas zatrudnienia w Uczelni, a na cele wymienione § 9 ust. 4 

pkt 5 - 6 każdorazowo po spłacie poprzedniej pożyczki, w zależności od możliwości 

finansowych Funduszu mieszkaniowego.  

4) Pracownicy zamieszkujący w mieszkaniu wynajmowanym albo domu należącym do 

rodziców, lub innych członków rodziny, mają prawo do otrzymania pożyczki na remont 

i modernizację zajmowanego lokalu w kwocie ½ kwoty pożyczki, która przysługuje 

pracownikowi posiadającemu tytuł prawny do lokalu. Warunkiem otrzymania pożyczki 

jest umowa użyczenia lokalu zawarta pomiędzy pracownikiem a użyczającym. 

5) W przypadku pracowników ubiegających się o przyznanie pożyczki, których dochód 

obciążony jest zajęciem komorniczym lub dochód przypadający na rodzinę wynosi 

poniżej 50% najniższego wynagrodzenia, przyznaje się pożyczkę w mniejszej 

wysokości. 
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6) Spłata pożyczki na cele mieszkaniowe jest ustalona w drodze umowy pożyczki, zgodnie 

z załącznikiem nr 11 do Regulaminu. 

7) Pożyczkobiorca w umowie, o której mowa w pkt 6, upoważnia PWSZ w Sulechowie do 

potrącenia rat pożyczki z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, zasiłku 

chorobowego, urlopu zdrowotnego itp. W sytuacji, gdy w wyniku potrącenia, 

wynagrodzenie ze stosunku pracy w Uczelni osiągnęłoby wysokość niższą od 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w odrębnych przepisach 

(art. 91 Kodeksu Pracy), potrącenia nie stosuje się, a pożyczkobiorca zobowiązany jest 

spłacać raty pożyczki na konto Funduszu w kwotach i terminach ustalonych w umowie. 

8) Pożyczkobiorca, który nie wywiąże się z warunków zawartych w umowie, traci prawo 

do ubiegania się o pożyczkę na okres 2 lat od daty spłaty pożyczki.   

9) Spłata rat pożyczki następuje od następnego miesiąca po podpisaniu umowy. 

10) Spłata pożyczki na cele wymienione w § 9 ust. 4 pkt 1 - 4 następuje w okresie do 5 lat, 

natomiast na cele wymienione w § 9 ust. 4 pkt 5 - 6 do 3 lat.  

11) Pracownikowi zatrudnionemu w Uczelni na czas określony, ustala się spłatę pożyczki 

w ratach na okres trwania umowy o pracę. 

12) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki 

znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, pożyczka może być częściowo umorzona. 

Osoba ubiegająca się o umorzenie pożyczki składa do Komisji wniosek wraz 

z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi okoliczności, na które się powołuje. 

Decyzję w sprawie umorzenia podejmuje Rektor po zapoznaniu się z opinią Komisji 

i Kanclerza. Rektor może umorzyć nie więcej niż 30% pozostałej do spłaty kwoty 

pożyczki, po spłaceniu przez pożyczkobiorcę co najmniej 50% przyznanej kwoty wraz 

z oprocentowaniem. Kwota umorzonej pożyczki stanowi przychód pracownika. 

13) Pożyczkobiorca, który skorzysta z umorzenia traci prawo do przyznania kolejnej 

pożyczki na okres 2 lat. 

14) Umowa pożyczki wymaga poręczenia dwóch osób – pracowników Uczelni 

zatrudnionych na czas nieokreślony. W uzasadnionych przypadkach poręczycielami 

mogą być pracownicy PWSZ zatrudnieni na czas określony, nie krótszy niż okres spłaty 

pożyczki. 

15) Poręczyciele muszą znajdować się w sytuacji zarobkowej zapewniającej możliwość 

spłaty pożyczki. Poręczycielem pożyczki nie może być osoba, która osiąga dochód na 

jednego członka rodziny poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia. 

16) Małżonek osoby zaciągającej zobowiązanie w formie pożyczki z Funduszu nie może 

być jednocześnie jej poręczycielem. 

17) Jedna osoba może być jednocześnie poręczycielem najwyżej dwóch osób zaciągających 

pożyczkę z Funduszu. 

18) Pożyczkę na budowę domu jednorodzinnego przydziela się na podstawie pozwolenia na 

budowę - decyzji, natomiast zakup mieszkania lub domu przydziela się na podstawie 

aktu notarialnego. 

19) Pożyczkę na remont, modernizację lub adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe 

przyznaje się na podstawie tytułu prawnego do mieszkania lub domu – do wglądu na 

żądanie zakładu pracy.  

§ 11 

1. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna, w przypadku rozwiązania stosunku 

pracy, bez konieczności wzywania do zapłaty przez Uczelnię. 

2. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron (również przejścia 

na emeryturę lub rentę), rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy, 

pracownik (pożyczkobiorca) może złożyć wniosek do Rektora o wyrażenie zgody na spłatę 

pożyczki w ratach na nowych zasadach. Wniosek musi zawierać zgodę poręczycieli. 

3. Zmiana zasad spłaty pożyczki dokonywana jest poprzez podpisanie aneksu do umowy. 
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4. Niespłacona pożyczka po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście nie podlega spłacie 

przez poręczycieli, zadłużenie spłacają spadkobiercy. Pożyczka może być umorzona na 

wniosek spadkobiercy na zasadach ogólnych. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 12 

1. Regulamin udostępnia się pracownikom na stronie internetowej uczelni oraz w Dziale ds. 

osobowych. 

2. Nieprzyznanie świadczenia następuje w formie pisemnej i nie wymaga uzasadnienia. 

3. Komisja Socjalna sprawdzając oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 

w razie wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych w oświadczeniu, może 

zażądać od składającego dokumentów potwierdzających te dane.  

4. Osoba, która podała we wniosku nieprawdziwe dane, złożyła oświadczenie niezgodne 

z prawdą, przedłożyła sfałszowany dokument lub świadomie i celowo wprowadziła 

Uczelnię w błąd w inny sposób, traci prawo do korzystania ze środków Funduszu na okres 

jednego roku kalendarzowego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kanclerz na wniosek 

Komisji. 

5. Z chwilą ustania zatrudnienia w Uczelni wnioskodawcy nie przysługuje świadczenie. Nie 

wypłaca się przyznanego świadczenia wnioskodawcy, jeżeli w dniu wypłaty nie jest 

pracownikiem, emerytem lub rencistą PWSZ w Sulechowie. 

 

§ 13 

1. Wszelkich zmian Regulaminu dokonuje Rektor w uzgodnieniu z przedstawicielem 

pracowników. 

2. W uzasadnionych przypadkach Kanclerz, w uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników, 

może odstąpić od ustalonego trybu przyznania świadczenia. 

 

§ 14 

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – plan rzeczowo - finansowy ZFŚS Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Sulechowie na dany rok kalendarzowy, 

2) Załącznik nr 2 – oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 

zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z ZFŚS, 

3) Załącznik nr 3 – tabele wysokości świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS i dopłat 

do tych świadczeń wg: 

a) tabela nr 1 – dofinansowanie do wypoczynku letniego zorganizowanego przez 

pracownika we własnym zakresie, tzw. „wczasy pod gruszą”, 

b) tabela nr 2 – dopłata do zorganizowanego krajowego lub zagranicznego wypoczynku 

letniego dla dzieci i młodzieży, 

c) tabela nr 3 – pomoc finansowa, w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi 

(tzw. zapomogi losowe), 

d) tabela nr 4 – pomoc finansowa lub rzeczowa, w związku z trudną sytuacją rodzinną, 

osobistą i materialną (tzw. zapomogi zwykłe),  

e) tabela nr 5 – dopłata do wypoczynku organizowanego przez Uczelnię w formie 

turystyki grupowej i dopłata do biletów lub karnetów, 

f) tabela nr 6 – zakup talonów (bonów towarowych) lub pomoc finansowa, w związku ze 

zwiększonymi wydatkami rodziny lub osoby prowadzącej jednoosobowe 

gospodarstwo domowe, w okresie świąt grudniowych, 

g) tabela nr 7 – wartość finansowa paczki dla dziecka, w okresie świąt grudniowych. 

4) Załącznik nr 4 – ustalający maksymalną wysokość pożyczek mieszkaniowych, 

5) Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie pomocy rzeczowej lub finansowej, tzw. zapomogi 

zwykłej lub zapomogi losowej, 
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6) Załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego dla 

pracowników, emerytów (rencistów) oraz członków ich rodzin, uprawnionych do 

korzystania z ZFŚŚ, 

7) Załącznik nr 7 - wniosek o przyznanie dopłaty do wycieczki w formie turystyki 

grupowej, dopłaty do biletu, karnetu lub dofinansowania do imprezy integracyjnej, 

8) Załącznik nr 8 – wniosek o przyznanie talonu (bonu towarowego) lub pomocy 

finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny lub osoby prowadzącej 

jednoosobowe gospodarstwo domowe, w okresie świąt grudniowych, 

9) Załącznik nr 9 – wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚŚ – paczka dla dziecka, 

10) Załącznik nr 10 – wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe, 

11) Załącznik nr 11 - umowa o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe. 

 

§ 15 

 

Regulamin wchodzi w życie, z dniem podpisania przez przedstawiciela pracowników 

i Rektora, na okres bezterminowy i jest podany do wiadomości pracowników w sposób 

przyjęty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. 

 

 

 

 

Przedstawiciel pracowników                                                              Rektor 

            /--/ /--/ 

mgr Ewa Majcherek                                           dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. nadzw. 

       (podpis) (podpis) 


