
Komisja  Socjalna 
rozpatruje wnioski i podania pod koniec miesiąca: 
września 
listopada 
marca 
maja 
Podania o zapomogę socjalną, losową należy składać do 
Dyrektora Szkoły 
 
1.Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z 
ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu socjalnego powinny złożyć, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w  
Zespole Szkół Nr 32 informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 
stanowiącą załącznik Nr I  do niniejszego Regulaminu potwierdzony kopią 
 PIT – u za ubiegły rok podatkowy. 
 
2. Pomoc z Funduszu przyznawana będzie do wysokości posiadanych środków 
według następujących kryteriów: 
a) dopłata do wypoczynku i wczasów organizowanego we własnym zakresie –  
     1 raz w roku wg tabeli progów określonych przez Komisję Socjalną, 
b) dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży – 1 raz w roku do 18 roku życia. 
c) pomoc finansowa przyznawana będzie w wysokości: 
- w wypadkach losowych, do wysokości - jednorazowo od 500 do1000 zł 
- w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, do wysokości do 400 do 700 zł. 
d) zakup upominku dla osoby odchodzącej na emeryturę w wysokości  
     od 100 zł do1000zł biorąc pod uwagę staż pracy w Zespole Szkół NR 32. 
e) dofinansowanie zapomogi socjalnej (świątecznej) 1 raz przyznawany jest 

tylko w oparciu o złożony wniosek. 
 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń pieniężnych 
otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚŚ 
do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380,00 zł.  



Po przekroczeniu tej kwoty, świadczenia pieniężne (zapomogi socjalne) są 
opodatkowane wg obowiązującej skali podatkowej. 
  
W przypadkach zdarzeń losowych np. powódź, kradzież itp.  
Komisja Socjalna zbierze się wyjątkowo bez terminu, aby przyznać 
zapomogę osobie potrzebującej.  
 
3.Komisja Socjalna przyznaje tzw. (pożyczkę mieszkaniową) 
 Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu Socjalnego mogą uzyskać 
zwrotną pomoc (pożyczka oprocentowana – 10% od wysokości przyznanej )  
na cele mieszkaniowe tj. na: 
1. remont i modernizację domu lub mieszkania; 
2. zakup mieszkania lub budowa domu; 
3. uzupełnienie wkładu mieszkaniowego; 
4. budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub budowę domu          
jednorodzinnego, 
5. modernizację pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny, 
6. przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
7. koszty wykupu zajmowanych lokali na własność, 
8. kaucję i opłaty wymagane przy kupnie i zamianie mieszkań, 
 
Następna pożyczka mieszkaniowa może być przyznana po spłacie za dwa lata. 
Komisja Socjalna przyznaje 5 pożyczek w ciągu roku. 
 
Druki do pożyczki i zapomogi socjalnej są u przewodniczącej Komisji i na 
stronie internetowej Szkoły 


