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REGULAMIN 

korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Poczcie Polskiej S.A. 

 
tekst ujednolicony 

 
uwzględniający: 

 
Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A., 
w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr 19/2017 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 7 lutego 2017 
roku w sprawie Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Poczcie Polskiej S.A. oraz aneksy: 

1) Aneks nr 1 stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/2018 Zarządu Poczty Polskiej S.A. 
z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu korzystania  
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. („Aneks Nr 1”); 

2) Aneks nr 2 stanowiący załącznik do Uchwały Nr 234/2020 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 
26 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu korzystania  
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. („Aneks Nr 2”); 

3) Aneks Nr 3 stanowiący załącznik do Uchwały  Nr 265/2021 Zarządu Poczty Polskiej S.A.  
z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 3 do Regulaminu korzystania  
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. („Aneks Nr 3”) 

 

 
 

Obowiązuje od 12 stycznia 2022 roku 
(ze zm. wprowadzonymi aneksami nr 1 – 3) 
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Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Podstawą prawną tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie 

Polskiej S.A. oraz gospodarowania środkami tego Funduszu są: 

1) 1Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t. jedn. 

Dz.U. 2017 poz. 2191 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o ZFŚS”,  

2) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. jedn. Dz.U. 2015 poz. 1881 

z dnia 16.11.2015). 

2. Niniejszy Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

w Poczcie Polskiej S.A., zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeznaczania środków 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności 

socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z tego Funduszu. 

 

§ 22 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) dochodzie - należy przez to rozumieć przychód osiągnięty w roku podatkowym 

pomniejszony o koszty uzyskania przychodu zgodnie z przepisami ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych,  

2) emerycie/renciście – należy przez to rozumieć byłego pracownika pracodawcy, dla którego 

Poczta Polska była ostatnim miejscem zatrudnienia (nie podjął zatrudnienia w innym 

podmiocie) i z którym: 

a) rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę (art. 921 

Kodeksu pracy) i przyznano prawo do odprawy emerytalnej, albo 

b) rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na świadczenie przedemerytalne 

(związek ten ustala się stosując odpowiednio art. 921 Kodeksu pracy). 

Weryfikacja statusu emeryta/rencisty dokonywana jest przy pierwszym wniosku  

o świadczenie socjalne. 

Nawiązanie umowy cywilnoprawnej nie stanowi podjęcia zatrudnienia w innym podmiocie  

w rozumieniu Regulaminu i nie może skutkować pozbawieniem statusu emeryta/rencisty3, 

3) funduszu – należy przez to rozumieć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

 
1 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1  
2 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1, z zastrzeżeniem odnośników 3, 4 i 5 
3 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3  
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4) Komisji Socjalnej - należy przez to rozumieć Komisję, w skład której wchodzi: 

a) po jednym upoważnionym przedstawicielu niereprezentatywnych zakładowych 

organizacji związkowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

funkcjonujących na obszarze działania danego stanowiska pracy ds. obsługi socjalnej, 

b) po dwóch upoważnionych przedstawicieli reprezentatywnych zakładowych organizacji 

związkowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednakże nie 

mniej niż liczba terenowych jednostek organizacyjnych tych organizacji związkowych, 

funkcjonujących na obszarze działania stanowiska pracy ds. socjalnych, 

c) po dodatkowym jednym przedstawicielu wyżej wymienionych organizacji związkowych, 

który pełni funkcję Zastępcy Członka Komisji Socjalnej oraz bierze udział w posiedzeniu 

Komisji Socjalnej jedynie w przypadku nieobecności przedstawiciela wymienionego  

w lit. a  lub b, 

5) koncie – należy przez to rozumieć rachunek powadzony przez bank na podstawie umowy 

rachunku bankowego zawartej przez pracodawcę do obsługi ZFŚS dedykowanego dla danej 

Komisji Socjalnej, 

6) minimalnym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie 

ustalane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 847 z późn. zm),  

7) pracodawcy – należy przez to rozumieć Pocztę Polską Spółkę Akcyjną zwaną dalej „Pocztą 

Polską”, reprezentowaną przez Zarząd Poczty Polskiej S.A. lub inną wyznaczoną przez 

Zarząd Poczty Polskiej S.A. osobę, która na podstawie udzielonego przez niego 

pełnomocnictwa wykonuje czynności w sprawach z zakresu korzystania z zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych, 

8) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną u pracodawcy na podstawie 

umowy o pracę, w tym przebywającą na urlopie wychowawczym oraz urlopach związanych 

z rodzicielstwem, pozostającą w zatrudnieniu na dzień przyznania świadczenia; nie dotyczy 

to pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym,   

9) pracowniku ds. obsługi administracyjnej – należy przez to rozumieć pracownika 

wyznaczonego przez pracodawcę do obsługi organizacyjno-administracyjnej Komisji 

Socjalnej, wyznaczonego spośród osób zatrudnionych we właściwej komórce, 

10) rajd – grupowa impreza sportowa, trwająca nie dłużej niż 6 dni (przez co należy rozumieć  

6-krotność 24 godzin; w okresie tym zawarty jest dojazd i powrót), ujęta w planie rzeczowo-

finansowym na dany rok, zorganizowana z inicjatywy pracodawcy (w tym Komitetu Sportu  

i Turystyki Poczty Polskiej S.A.) lub zakładowych organizacji związkowych działających  
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w Poczcie Polskiej, której program zawiera zawody sportowe polegające na przebyciu 

określonej trasy w wyznaczonym czasie przy ustalonych warunkach regulaminu,4 

11) rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) -  należy przez to rozumieć rodzaj oświadczenia na 

druku urzędowym zatwierdzonym przez Ministerstwo Finansów, na którym podatnik składa 

w formie elektronicznej lub papierowej deklarację rozliczeniową, dotyczącą podatku 

dochodowego od osób fizycznych - w postaci uwierzytelnionej przez Urząd Skarbowy kopii 

rocznego zeznania podatkowego złożonego do Urzędu Skarbowego, 

12) stanowisku pracy ds. obsługi socjalnej – należy przez to rozumieć wydzielone stanowisko 

pracy lub zespół stanowisk pracy, działających przy właściwej komórce, obsługujących pod 

względem socjalnym pracowników Poczty Polskiej, których miejsce wykonywania pracy 

mieści się w obszarze działania tego stanowiska lub zespołu stanowisk oraz inne osoby 

uprawnione do korzystania z funduszu, 

13) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć pracownika, emeryta/rencistę lub członków 

rodziny zmarłego pracownika/emeryta/rencisty, jeżeli są uprawnieni do pobierania renty 

rodzinnej i nie osiągają innych dochodów; opiekuna prawnego niepełnoletnich dzieci 

zmarłego pracownika/emeryta/rencisty; byłego pracownika pobierającego świadczenie 

przedemerytalne, 

14) wycieczka turystyczna – grupowa impreza turystyczna trwająca nie dłużej niż 6 dni (przez 

co należy rozumieć 6-krotność 24 godzin; w okresie tym zawarty jest dojazd i powrót), ujęta 

w planie rzeczowo-finansowym na dany rok, zorganizowana z inicjatywy zakładowych 

organizacji związkowych lub pracodawcy, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu 

jej uczestników w celu wspólnego poznawania jednej lub więcej miejscowości w kraju lub za 

granicą, odbywającej się według określonego programu realizowanego pod nadzorem osoby 

reprezentującej organizatora programu; program wycieczki turystycznej określa trasy dla 

grupy uczestników i krótkie pobyty w poszczególnych odwiedzonych miejscowościach, 

umożliwiające uczestnikom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, regionu, kraju, ich 

właściwości geograficznych, historycznych, etnicznych, kulturowych lub gospodarczych; 

wycieczkę turystyczną cechuje połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług 

turystycznych na potrzeby tej samej podróży, takich jak zakwaterowanie, przewóz 

uczestników, wynajem samochodów, innych pojazdów silnikowych,5 

15) zakładowych organizacjach związkowych – należy przez to rozumieć organizacje 

związkowe w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

(t.j. Dz.U. 2015 poz. 1881), 

16) zaświadczeniu o dochodach – należy przez to rozumieć zaświadczenie uzyskane na 

wniosek pracownika i w celu wskazanym przez pracownika, które zawiera następujące 

 
4 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 
5 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 
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informacje: potwierdzenie zatrudnienia i wynagrodzenia liczonego jako przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie brutto obliczone na podstawie 3 miesięcy poprzedzających 

miesiąc złożenia wniosku, 

17) zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego – należy przez to rozumieć zaświadczenie wydane 

przez Urząd Skarbowy potwierdzające dochód z roku poprzedniego. 

 

§ 36 

1. Funduszem administruje pracodawca. 

2. Członkowie Komisji Socjalnych są powoływani przez pracodawcę spośród 

pracowników/emerytów/rencistów w rozumieniu postanowień Regulaminu wskazanych przez 

zakładowe organizacje związkowe. 

3. Komisje Socjalne działają na podstawie Regulaminu Prac Komisji Socjalnej, który stanowi 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Przed przystąpieniem do prac w Komisji Socjalnej jej członkowie składają: 

1) pisemne oświadczenie dotyczące tajemnic prawem chronionych, w związku 

z informacjami do których mają dostęp podczas pracy Komisji Socjalnej; wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, 

2) pisemne oświadczenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem; wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 2a do Regulaminu. 

5. Oświadczenia, o których mowa w ust 4 pkt 1 i 2 przechowywane są przez pracownika ds. 

obsługi administracyjnej. 

6. Zmiany do Regulaminu wprowadza pracodawca w uzgodnieniu z uprawnionymi zakładowymi 

organizacjami związkowymi. Prawo wnoszenia propozycji zmian w Regulaminie przysługuje 

pracodawcy i zakładowym organizacjom związkowym. 

7. Decyzje w sprawie podziału funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, oraz 

w zakresie  przyznawania osobom uprawnionym świadczeń z funduszu podejmuje 

pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, przy czym uzgodnienia te wyczerpują 

ustawowy obowiązek uzgadniania decyzji z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

8. Przyznawanie świadczeń z funduszu zależne jest od środków finansowych zgromadzonych 

na koncie danej Komisji Socjalnej. 

9. Posiedzenia Komisji Socjalnych są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej 50% 

członków Komisji Socjalnej uprawnionych do udziału w posiedzeniach zgodnie  

z § 2 pkt 4, pod warunkiem prawidłowego powiadomienia wszystkich członków Komisji 

Socjalnej o terminie posiedzenia tzn. z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dniowym, jeżeli 

termin posiedzenia nie wynika z uprzednio przyjętego harmonogramu. 

 
6 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
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§ 47 

1. Świadczenia socjalne z funduszu udzielane są na wniosek wnioskodawcy. 

2.  Wnioskodawca składa wniosek o którym mowa w ust.1 wraz z wymaganymi załącznikami w 

formie pisemnej opatrzonej podpisem wnioskodawcy lub przesyła wyżej wymienione 

dokumenty w trybie elektronicznym w formie skanu do pracownika zatrudnionego na 

stanowisku pracy ds. obsługi socjalnej. Komisja Socjalna w razie wątpliwości może zwrócić 

się do wnioskodawcy o dostarczenie oryginałów powyższych dokumentów. 

3. W celu uzgodnienia planu rzeczowo – finansowego o którym mowa  

w § 9 ust. 1, Komisja Socjalna może ustalić terminy, w jakich w danym roku pracownicy 

składają szacunkowe zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych.  

4. Posiedzenia Komisji Socjalnych w sprawie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń 

socjalnych odbywają się w miarę potrzeb, jednak: 

1) nie rzadziej niż raz w kwartale - w sprawie pożyczek mieszkaniowych, 

2) nie częściej niż raz w miesiącu - w sprawie pozostałych form działalności socjalnej. 

5. W szczególnych nagłych sytuacjach losowych (w tym w szczególności: klęski żywiołowej, 

pożaru, zgonu pracownika) wniosek o udzielenie zapomogi powinien być rozpatrzony 

i zrealizowany nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania przez pracownika 

zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi socjalnej.  

6. Wypłata  świadczenia następuje: wraz z najbliższym wynagrodzeniem za miesiąc, w którym 

to świadczenie zostało przyznane, z zastrzeżeniem, że w przypadku pożyczek 

mieszkaniowych – nie wcześniej niż po podpisaniu odpowiedniej umowy. 

7. Wypłata świadczenia w nagłych sytuacjach losowych o których mowa w ust. 5 następuje 

bezzwłocznie. 

§ 58 

1. Przyznanie świadczeń socjalnych oraz wysokość dofinansowania z funduszu do tych 

świadczeń uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych,  

na podstawie oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego średniego miesięcznego dochodu 

osób uprawnionych do świadczeń socjalnych zawartego we wniosku o przyznanie 

świadczenia socjalnego.  Weryfikacja oświadczenia wnioskodawcy przez pracownika ds. 

obsługi socjalnej następuje poprzez wyliczenie średniego miesięcznego dochodu osób 

uprawnionych (wszystkich członków rodziny należących do grupy osób uprawnionych do 

świadczeń socjalnych), z uwzględnieniem postanowień ust. 12 na podstawie przedłożonych 

przez wnioskodawcę odpowiednio następujących dokumentów: 

 
7 W brzmieniu ustalonym Aneksem nr 1 
8 W brzmieniu ustalonym Aneksem nr 1, z zastrzeżeniem odnośników 9 i 10 
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1) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub rocznego zeznania podatkowego (PIT) 

potwierdzającego dochód uzyskany w roku poprzednim w przypadku podatników 

zobowiązanych do złożenia rocznego zeznania podatkowego,  

2) zaświadczenia z właściwego Urzędu Gminy o dochodzie z gospodarstwa rolnego 

(dochód ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach 

przeliczeniowych i wysokości przeciętnego rocznego dochodu z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego corocznie przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego) w przypadku osób będących właścicielami lub 

dzierżawcami nieruchomości rolnych lub oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa 

rolnego,  

3) zaświadczenia wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy potwierdzającego fakt 

pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dla 

członków rodziny należących do grupy osób uprawnionych do świadczeń socjalnych, 

które nie uzyskały w roku poprzednim lub bieżącym dochodu.    

2. Wnioskodawca ma prawo do nieudokumentowania dochodu. W takim przypadku przyjmuje 

się, że dochód na członka rodziny przewyższa najwyższy próg dochodowy, określony w tabeli 

dofinansowania świadczeń socjalnych stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu, zwanej 

dalej „tabelą dofinansowania świadczeń socjalnych”.9 

3. Sytuacja materialna osób uprawnionych do świadczeń socjalnych, które nie składały 

rocznego zeznania podatkowego (PIT) i nie są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości 

rolnych lub pozostawały bez pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych tj. nie wykazywały 

się dochodem w roku poprzednim, określana jest na podstawie zaświadczenia o dochodach, 

za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Dochody pełnoletnich dzieci dokumentowane są poprzez roczne zeznanie podatkowe (PIT). 

Jeżeli dziecko pełnoletnie nie złożyło rocznego zeznania podatkowego (PIT) z powodu braku 

dochodu wymagane jest złożenie przez to dziecko zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 

potwierdzające brak złożonego zeznania podatkowego. 

5. Roczne zeznania podatkowe (PIT) przedstawiane są przez wnioskującego do wglądu 

właściwemu pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku pracy ds. obsługi socjalnej.  

Po ustaleniu sytuacji materialnej wszystkich członków rodziny należących do grupy osób 

uprawnionych do świadczeń socjalnych dokumenty potwierdzające sytuację materialną 

podlegają zniszczeniu przez pracowników ds. obsługi socjalnej niezwłocznie po 30 kwietnia 

roku następnego.10 

6. Roczne zeznanie podatkowe (PIT) stanowi podstawę do ustalenia dochodu członków rodziny 

za okres od 1 maja danego roku, w którym złożone zostało roczne zeznanie podatkowe (PIT) 

 
9 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 
10 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 
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do 30 kwietnia roku następnego. Sytuacja materialna członków rodziny ustalana jest przy 

pierwszym wniosku złożonym w okresie od 1 maja danego roku, w którym złożone zostało 

roczne zeznanie podatkowe (PIT) do 30 kwietnia roku następnego. 

7. W przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej wnioskodawcy w ciągu roku 

kalendarzowego wnioskodawca może dołączyć do wniosku aktualne zaświadczenie  

o dochodach za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku wraz pisemną informacją 

przedstawiającą zmianę sytuacji materialnej. 

8. W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o świadczenie socjalne dla dziecka,  

z zastrzeżeniem ust. 5 i 10, składa odpowiednio dodatkowo: 

1) kserokopię ważnej legitymacji szkolnej w przypadku dziecka w wieku od 16 do 18 roku 

życia (pod uwagę bierze się datę urodzenia dziecka), 

2) kserokopię ważnej legitymacji studenckiej lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły  

o kontynuowaniu nauki w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia (pod uwagę bierze 

się datę urodzenia dziecka), a w przypadku absolwentów szkół średnich oraz studiów 

pierwszego stopnia, jeżeli w okresie przejściowym nie jest możliwe dostarczenie takiego 

zaświadczenia, decyzję w sprawie przyjęcia na studia, 

3)  zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka (o ile dotyczy),  

4)  decyzję o przyznaniu renty rodzinnej (o ile dotyczy). 

9. W przypadku wnioskowania o świadczenie socjalne dla dziecka, które nie ukończyło 16 roku 

życia, składanie kserokopii legitymacji szkolnej nie jest wymagane.  

10. Do określenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych przyjmuje się 

średni miesięczny dochód uzyskany w roku podatkowym, za który jest złożone zeznanie, 

przypadający na jednego członka rodziny osoby uprawnionej. Dochód oblicza się jako sumę 

dochodów uzyskanych przez uprawnionego, współmałżonka oraz dzieci pozostające na ich 

utrzymaniu i uczące się, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia, podzieloną 

przez liczbę „12” (liczba miesięcy) i liczbę członków rodziny. 

11. Do dochodu wlicza się otrzymywane alimenty, na podstawie wyroku sądu i oświadczenia 

wnioskodawcy o kwocie faktycznie otrzymanych alimentów za okres, za który 

dokumentowana jest sytuacja materialna rodziny.   

12. Kwoty faktycznie zapłaconych alimentów nie podlegają odliczeniu od dochodu. 

 

§ 611 

1. Świadczenia socjalne dofinansowane lub finansowane z funduszu mają charakter 

nieobligatoryjny.  

 
11 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
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2. Dofinansowaniem z funduszu socjalnego do działalności sportowo-rekreacyjnej  

i kulturalno-oświatowej organizowanej z inicjatywy zakładowych organizacji związkowych 

mogą być objęte wyłącznie imprezy dostępne dla osób uprawnionych bez względu na 

przynależność związkową.   

 

Rozdział II.  

Zasady tworzenia i podziału funduszu 

 

§ 7 

1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego  

zgodnie z ustawą o ZFŚS. 

2. Środki funduszu zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym 

mowa w ustawie o ZFŚS, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono 

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

3. Środki funduszu zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym 

mowa w ustawie o ZFŚS, na każdego emeryta/rencistę uprawnionego do opieki socjalnej.12 

4. Środki funduszu zwiększa się również o: 

1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających 

z działalności socjalnej, 

2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 

3) odsetki od środków funduszu, 

4) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 

5) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego, 

6) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących 

zakładowej działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie 

lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych, 

7) przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych 

w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów 

mieszkaniowych, 

8) inne środki określone w przepisach odrębnych. 

5. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok 

następny. 

 

 

 

 
12 Obowiązywanie postanowień § 7 ust. 3 zostało zawieszone do 31.12.2025 r. na podstawie Aneksu nr 2  
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§ 8 

Środki funduszu dzieli się na poszczególne Komisje Socjalne wg liczby etatów obsługiwanych 

pod względem socjalnym przez daną Komisję Socjalną oraz obsługiwanych emerytów 

i rencistów. 

§ 9 

1. Podstawę podziału funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na dany 

rok kalendarzowy stanowi plan rzeczowo-finansowy, uzgodniony przez pracodawcę 

z Komisją Socjalną, w terminie do 31 grudnia roku poprzedniego. W tym celu pracodawca 

do 1 grudnia roku poprzedniego, przedkłada Komisji Socjalnej projekt planu rzeczowo-

finansowego, sporządzony w oparciu o naliczenie funduszu na ten rok. Korekty planu 

dokonuje się do dnia 15 marca danego roku, po ogłoszeniu przez Prezesa GUS komunikatu 

w Monitorze Polskim, o wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 

narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, pomniejszonego  

o składki na ubezpieczenia społeczne. 

2. W razie potrzeby w trakcie roku kalendarzowego Komisja Socjalna w uzgodnieniu 

z pracodawcą może dokonać przesunięcia środków pomiędzy różnymi celami i rodzajami 

działalności socjalnej w ramach uprzednio przyjętego planu rzeczowo-finansowego. 

3. Pracodawca po zakończeniu trzech kwartałów danego roku kalendarzowego, najpóźniej 

do 30 października tego roku, przedstawia właściwej Komisji Socjalnej wykonanie planu 

rzeczowo-finansowego za dziewięć miesięcy. 

 
Rozdział III.  

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych13 

 

§ 1014 

1. Osobą uprawnioną do korzystania ze świadczeń socjalnych, dla której wnioskodawca może 

złożyć wniosek o uzyskanie finansowania lub dofinansowania jest: 

1) pracownik oraz członkowie jego rodziny,  

2) emeryt/rencista oraz członkowie jego rodziny, 

3) członek rodziny zmarłego pracownika, emeryta i rencisty, jeżeli  jest uprawniony do 

pobierania renty rodzinnej i nie osiąga innych dochodów, 

4) były pracownik pobierający świadczenie przedemerytalne oraz członkowie jego rodziny – 

przez okres jego pobierania i po przejściu na emeryturę lub rentę pod warunkiem 

nie podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy w okresie pobierania świadczenia 

przedemerytalnego. 

 
13 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1, z zastrzeżeniem odnośnika 15 
14 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1, z zastrzeżeniem odnośnika 15 



 

11 
 

2. Przez członka rodziny należy rozumieć: 

1) współmałżonka pracownika lub emeryta/rencisty prowadzącego wspólne gospodarstwo 

domowe,  

2) współmałżonka zmarłego pracownika lub emeryta/rencisty, jeżeli jest uprawniony do 

pobierania renty rodzinnej i nie osiąga innych dochodów, 

3) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu pracownika lub emeryta/rencisty dzieci własne, 

przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej oraz dzieci 

współmałżonków - nie dłużej niż do dnia ukończenia 18 lat, a jeżeli się kształcą, 

to do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia, 

4) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu pracownika lub emeryta/rencisty, dzieci  

w stosunku do których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności ze stwierdzoną 

niezdolnością do samodzielnej egzystencji – bez ograniczeń wiekowych,  

5) dzieci zmarłego pracownika, emeryta i rencisty, jeżeli są uprawnione do pobierania renty 

rodzinnej i nie osiągają innych dochodów nie dłużej niż do dnia ukończenia 18 lat, a jeżeli 

się kształcą, to do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia  

25 roku życia.  

3. Za dziecko pozostające na utrzymaniu i wychowaniu pracownika lub emeryta/rencisty  

w rozumieniu Regulaminu uważa się dziecko, które w ostatnim rocznym zeznaniu 

podatkowym wykazało dochód niższy niż 2 - krotność najwyższego progu dochodowego 

określonego w tabeli dofinansowania świadczeń socjalnych, przy czym do tego dochodu  

nie wlicza się pobieranej przez dziecko renty rodzinnej i renty socjalnej15.     

 
Rozdział IV.  

Przeznaczenie funduszu 

 

§ 1116 

1. Środki funduszu przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie świadczeń socjalnych  

w postaci: 

1) pomocy rzeczowej, finansowej, rzeczowo-finansowej, 

2) wypoczynku, 

3) działalności kulturalno-oświatowej, działalności sportowo-rekreacyjnej, 

4) pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe, 

5) paczek okolicznościowych dla dzieci lub upominków okolicznościowych dla dzieci 

zakupionych indywidualnie wg katalogu zatwierdzonego przez Komisję Socjalną i 

potwierdzonych fakturą, 

 
15 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 
16 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 
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6) kart przedpłaconych. 

2. Środki Funduszu nie mogą być przeznaczane na finansowanie świadczeń nieprzewidzianych 

ustawą o ZFŚS, w szczególności na wydatki związane z usługami medycznymi, ochroną zdrowia, 

rehabilitacją, edukacją, zawodniczym uprawianiem sportu, indywidualnym wynajmowaniem 

obiektów sportowych. 

 

§ 1217 

Osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej może 

być udzielana pomoc w formie zapomóg: 

1) rzeczowych, 

2) finansowych, 

3) rzeczowo-finansowych. 

 

§ 1318 

1. Z funduszu dofinansowuje się następujące formy wypoczynku: 

1) wypoczynek zorganizowany – połączony z urlopem wypoczynkowym uprawnionego 

pracownika (wymóg nie dotyczy emerytów i rencistów, pracowników przebywających na 

urlopach związanych z rodzicielstwem, przy czym dla pracowników dopuszczalne jest 

połączenie urlopu wypoczynkowego z dniami wolnymi wynikającymi z rozkładu czasu 

pracy obowiązującego pracownika) zorganizowany przez podmiot świadczący usługi 

turystyczne trwający nie krócej niż 7 dni kalendarzowych, zakupiony przez pracodawcę 

lub przez pracownika/emeryta/rencistę, który posiada uprawnienia w danym roku 

kalendarzowym, potwierdzony fakturą lub rachunkiem z wyszczególnieniem osób 

uprawnionych, które skorzystały z wypoczynku,  

2) wypoczynek zorganizowany indywidualnie - zorganizowany przez uprawnionego 

pracownika/emeryta/rencistę, połączony z urlopem wypoczynkowym uprawnionego 

pracownika (wymóg nie dotyczy emerytów i rencistów, pracowników przebywających na 

urlopach związanych z rodzicielstwem, przy czym dla pracowników dopuszczalne jest 

połączenie urlopu wypoczynkowego z dniami wolnymi wynikającymi z rozkładu czasu 

pracy obowiązującego pracownika) trwający minimum 7 dni kalendarzowych, obejmujący 

wydatki za wyżywienie (usługi świadczone przez podmioty gastronomiczne) i nocleg lub 

sam nocleg, potwierdzony imiennymi fakturami lub rachunkami z wyszczególnieniem 

usług i osób, które skorzystały z wypoczynku, 

3) wypoczynek indywidualny typu grusza – połączony z urlopem wypoczynkowym 

uprawnionego pracownika (wymóg nie dotyczy pracowników przebywających na urlopach 

 
17 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
18 W brzmieniu ustalonym Aneksami Nr 1 i Nr 3 
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związanych z rodzicielstwem, przy czym dopuszczalne jest połączenie urlopu 

wypoczynkowego z dniami wolnymi wynikającymi z rozkładu czasu pracy obowiązującego 

pracownika) w danym roku kalendarzowym, trwający nie krócej niż 14 dni 

kalendarzowych, 

4) sanatorium, wczasy profilaktyczne, turnusy rehabilitacyjne - trwające nie krócej niż  7 dni 

kalendarzowych, zakupione przez pracodawcę lub zakupione indywidualnie przez 

pracownika/emeryta/rencistę uprawnionego w danym roku kalendarzowym, potwierdzony 

fakturą lub rachunkiem z wyszczególnieniem osób uprawnionych, które skorzystały  

z wypoczynku, 

5) wypoczynek dedykowany dzieciom o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 – 5 w 

szczególności: półkolonie, kolonie, obozy letnie i zimowe, rejsy, zimowiska, „zielone 

szkoły”, wycieczki szkolne, sanatoria, turnusy rehabilitacyjne zakupione przez 

pracownika/emeryta/rencistę, potwierdzone fakturą, rachunkiem lub innym dokumentem 

rachunkowym potwierdzającym wpłatę, z wyszczególnieniem osób uprawnionych, które 

skorzystały z wypoczynku. 

1a. Wypoczynek pełnoletniego dziecka w formach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 może być 

realizowany w innym terminie niż urlop uprawnionego pracownika, przy zachowaniu 

warunku, że uprawnienia dziecka i rodzica łączą się i mogą być jedynie wykorzystane w tym 

samym roku kalendarzowym. 

2. Dofinansowanie form wypoczynku, o których mowa: 

1) w ust.1 pkt 1,2,3 i 5 - obejmuje maksymalnie 14 dni kalendarzowych,  

2) w ust.1 pkt 4 - obejmuje maksymalnie 24 dni kalendarzowe. 

3. Współmałżonkowie będący jednocześnie pracownikami Poczty Polskiej lub emerytami/ 

rencistami mogą w danym roku kalendarzowym ubiegać się o dofinansowanie 

do wypoczynku z tytułu zatrudnienia jednego z nich. 

4. Dofinansowania określonego w ust. 1 pkt 1-5 udziela się zgodnie z tabelą dofinansowania 

świadczeń socjalnych. 

 

§ 1419 

W ramach działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej dofinansowanie 

lub finansowanie może dotyczyć udziału osób uprawnionych w oparciu o następującą 

klasyfikację: 

1) do usług o charakterze sportowo-rekreacyjnym zalicza się w szczególności: 

a) wstęp na obiekty sportowo-rekreacyjne (bilety, karnety); 

b) dopłaty do karnetów upoważniających do korzystania z wybranego przez pracodawcę 

programu sportowo-rekreacyjnego; 

 
19 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 
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c) wypożyczenie sprzętu sportowo-rekreacyjnego; 

d) uczestnictwo w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych typu pikniki, festyny organizowane z 

inicjatywy pracodawcy lub zakładowych organizacji związkowych działających w Poczcie 

Polskiej, ujętych w planie rzeczowo - finansowym na dany rok kalendarzowy; 

e) imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym zawody sportowe lub mistrzostwa trwające nie dłużej 

niż 4 dni (przez co należy rozumieć 4-krotność 24 godzin; w okresie tym zawarty jest dojazd 

i powrót) organizowane z inicjatywy pracodawcy (w tym przez Komitet Sportu i Turystyki) 

lub zakładowych organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej, ujętych w planie 

rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy, 

f)  wycieczki turystyczne i rajdy; 

2) do usług o charakterze kulturalno-oświatowym zalicza się w szczególności zakup 

biletów/karnetów/voucherów umożliwiających wstęp: 

a) do kina, teatru, opery, 

b) muzeów, obiektów historycznych, 

c) udział w imprezach kulturalnych takich, jak: wystawy, koncerty/festiwale. 

 

§ 15 

Z funduszu może być udzielona pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczek na: 

1) uzupełnienie wkładu lub udziału mieszkaniowego, 

2) budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielo-mieszkaniowym, 

3) zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, 

4) remont lub modernizację lokali lub budynków mieszkalnych, 

5) adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, 

6) pokrycie kosztów wykupu lokali oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany 

w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego 

lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 

 

§ 15a20 

1. Ze środków Funduszu można nabyć karty przedpłacone dla pracowników, emerytów  

i rencistów. 

2. Wartość karty przedpłaconej przyznanej osobie uprawnionej uzależnia się od kryterium 

socjalnego (§ 5 ust. 1). 

3. Decyzję o nabyciu lub rezygnacji z nabycia kart przedpłaconych w danym roku kalendarzowym 

podejmuje Komisja Socjalna w uzgodnieniu z Pracodawcą. 

 

 
20 W brzmieniu dodanym Aneksem Nr 3 



 

15 
 

§ 15b21 

1. Ze środków Funduszu można nabyć paczki okolicznościowe lub upominki okolicznościowe  

dla dzieci pracowników lub emerytów/rencistów, pozostające na ich utrzymaniu i wychowaniu. 

2. Do otrzymania świadczenia określonego w ust. 1 uprawnione jest dziecko w wieku do 14 lat  

w dniu przyznania świadczenia. 

3. Dziecko współmałżonków lub rodziców będących równocześnie pracownikami Poczty Polskiej 

lub emerytami/rencistami jest uprawnione do otrzymania jednego świadczenia określonego 

w ust. 1. 

4. Wartość świadczenia uzależnia się od kryterium socjalnego (§ 5 ust. 1). 

5. Decyzję o nabyciu lub rezygnacji z nabycia paczek okolicznościowych lub upominków 

okolicznościowych w danym roku kalendarzowym podejmuje Komisja Socjalna w uzgodnieniu  

z Pracodawcą. 

 

Rozdział V.  

Zasady i tryb przyznawania dofinansowania do świadczeń socjalnych 

 

§ 16 

1. 22Wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych rozpatrywane są według kolejności złożenia, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i § 18 ust. 7 i 8. 

2. 23Wniosek powinien zostać opracowany w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego 

wpływu do pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi socjalnej, a jeżeli jest 

niekompletny - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od jego uzupełnienia, a następnie 

skierowany na najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej.  

3. 24Wysokość dofinansowania z funduszu uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego 

dochodu przypadającego na jedną osobę biorąc pod uwagę wszystkich członków rodziny 

należących do grupy osób uprawnionych. 

4. W przypadku odmowy przyznania świadczenia pracodawca przekazuje wnioskodawcy 

decyzję, a na jego wniosek - pisemne uzasadnienie.  

 

§ 1725 

1. Zapomogi rzeczowe, finansowe lub rzeczowo-finansowe mogą być przyznawane na 

umotywowany wniosek wnioskodawcy. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi osobie 

uprawnionej może wystąpić także bezpośredni przełożony, pracownik lub zakładowa 

 
21 W brzmieniu dodanym Aneksem Nr 3 
22 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
23 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
24 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
25 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
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organizacja związkowa(Załącznik nr 4 do Regulaminu). Warunkiem uzyskania zapomogi jest 

przedstawienie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 

2. Wysokość udzielonej pomocy uzależniona jest od środków finansowych zgromadzonych na 

koncie danej Komisji Socjalnej . 

 

§ 1826 

1. Z dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego, wypoczynku zorganizowanego 

indywidualnie, wypoczynku indywidualnego typu grusza, sanatorium, wczasów 

profilaktycznych, turnusu rehabilitacyjnego wymienionego w § 13 ust. 1 pkt 4 wnioskodawca 

może korzystać nie częściej, niż raz na dwa lata kalendarzowe. 

2. Na zasadach określonych w § 13 pracownikowi przysługuje prawo złożenia wniosku  

o otrzymanie dofinansowana na osoby uprawnione obejmujące następujące formy 

wypoczynku: 

1) wypoczynek zorganizowany, 

2) wypoczynek zorganizowany indywidualnie, 

3) wypoczynek indywidualny typu grusza, 

4) sanatorium, wczasy profilaktyczne, turnus rehabilitacyjny, 

5) wypoczynek dedykowany dzieciom, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 - 5. 

3. Na zasadach określonych w § 13 emerytowi/renciście; członkom rodziny zmarłego 

pracownika/emeryta/rencisty (jeżeli są uprawnieni do pobierania renty rodzinnej i nie 

osiągają innych dochodów), byłym pracownikom pobierającym świadczenie 

przedemerytalne przysługuje prawo złożenia wniosku o otrzymanie dofinansowania na osoby 

uprawnione obejmujące następujące formy wypoczynku: 

1) wypoczynek zorganizowany, 

2) wypoczynek zorganizowany indywidualnie, 

3) sanatorium, wczasy profilaktyczne, turnus rehabilitacyjny, 

4) wypoczynek dedykowany dzieciom o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 - 5. 

4. Warunkiem uzyskania przez wnioskującego dofinansowania na uprawnionych członków 

rodziny korzystających z wypoczynku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 – 4, jest posiadanie 

przez wnioskującego uprawnienia do dofinansowania danej formy wypoczynku oraz 

jednoczesne skorzystanie przez wnioskującego i osoby uprawnione z tej formy,  

z zastrzeżeniem ust. 6 oraz § 13 ust 1a. 

5. Prawo do dofinansowania wypoczynku dziecka przysługuje dwa razy w roku kalendarzowym, 

z zastrzeżeniem ust. 6. Minimalny wiek dzieci uprawnionych do dofinansowania wypoczynku 

wynosi 2 lata (pod uwagę bierze się datę urodzenia dziecka). 

 
26 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1, z zastrzeżeniem odnośników 27 i 28 
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6. Skorzystanie przez dziecko z wypoczynku zorganizowanego, wypoczynku zorganizowanego 

indywidualnie lub wypoczynku indywidualnego typu grusza w roku, w którym rodzic posiada 

uprawnienie do tych form wypoczynku oznacza wykorzystanie jednej z form wypoczynku 

o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 5, a w przypadku braku uprawnienia rodzica  

w danym roku dofinansowanie do tych form nie przysługuje. 

7. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku (Załącznik nr 5 do Regulaminu) należy składać  

w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wykorzystania urlopu wypoczynkowego 

przez pracownika lub od daty zakończenia wypoczynku emeryta/rencisty/dziecka.  

8. Warunkiem dochowania terminu określonego w ust. 7 jest złożenie dokumentów do 

pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi socjalnej bezpośrednio albo w formie 

elektronicznej, albo nadanie dokumentów listem poleconym (decyduje data stempla 

pocztowego). 

9. Wnioski o dofinansowanie do form wypoczynku złożone po upływie 30 dni od daty 

wykorzystania świadczenia będą rozpatrywane w ostatnim kwartale danego roku 

kalendarzowego w ramach posiadanych środków przez daną Komisję Socjalną. 

10. Kwota bazowa dla jednej osoby, na podstawie której ustala się wysokość dofinansowania  

do form wypoczynku wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 1,2,4 i 5 nie może przekraczać 185% 

wysokości odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach 

pracy, naliczonego zgodnie z ustawą o ZFŚS, w zaokrągleniu do pełnego złotego27. 

11. Dofinansowanie do form wypoczynku wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 1,2,4,5 wypłaca się 

na podstawie faktury lub rachunku, w którym zaznaczone jest miejsce i czas trwania 

wypoczynku z wyszczególnieniem usług i osób uprawnionych, które skorzystały z danej 

usługi oraz wysokości poniesionego wydatku na poszczególne osoby. W przypadku 

wypoczynku dzieci dopuszcza się również inne dowody rachunkowe potwierdzające wpłatę.  

12. Dofinansowanie do form wypoczynku, o których mowa w § 13 ust.1 pkt 1 - 4 następuje 

po sprawdzeniu przez pracodawcę wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez 

pracownika, sprawdzeniu przebywania na urlopie związanym z rodzicielstwem lub 

sprawdzeniu połączenia urlopu wypoczynkowego z dniami wolnymi wynikającymi z rozkładu 

czasu pracy obowiązującego pracownika.  

13. W przypadku pobytu w pokojach gościnnych lub ośrodkach wypoczynkowych Poczty Polskiej 

dofinansowanie wynosi 110% wysokości dofinansowania obliczonego zgodnie z tabelą 

dofinansowania świadczeń socjalnych, jednakże nie więcej niż koszt poniesiony przez 

uprawnionego, potwierdzony fakturą28. 

14. Na pisemny wniosek pracownika/emeryta/rencisty, pracodawca w uzgodnieniu z Komisją 

Socjalną, z zastrzeżeniem ust. 9, może pokryć w 100% koszt zakupionego przez pracownika 

 
27 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 
28 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 
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wypoczynku, a udział pracownika w tym koszcie rozłożyć na raty. Pracodawca w uzgodnieniu 

z Komisją Socjalną ustala maksymalną ilość rat w sposób zapewniający spłatę kwoty  

w danym roku kalendarzowym. 

 

§ 1929 

1. Dofinansowanie do udziału w wycieczkach turystycznych i rajdach ustala się zgodnie z tabelą 

dofinansowania świadczeń socjalnych. Kwota bazowa dla jednej osoby, na podstawie której 

ustala się wysokość dofinansowania, wynosi maksymalnie 92,5% wartości odpisu 

podstawowego na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy, naliczonego 

zgodnie z ustawą o ZFŚS, w zaokrągleniu do pełnego złotego. 

2. Osoba uprawniona może skorzystać z dofinansowania do wycieczki turystycznej i rajdu, 

jednak nie częściej niż raz w roku dla każdej z tych form aktywności. Decyzję o pokryciu 

kosztów wynikających z udziału w wycieczce lub rajdzie podejmuje Komisja Socjalna  

w uzgodnieniu z Pracodawcą. 

3. Decyzję o dofinansowaniu do udziału w formach aktywności sportowo-rekreacyjnych  

i kulturalno-oświatowych, o których mowa w § 14, podejmuje każdorazowo Komisja Socjalna 

w uzgodnieniu z Pracodawcą. 

4. Formy aktywności, o których mowa w ust. 3, mające charakter otwarty i dostępne  

dla wszystkich osób uprawnionych, mogą być w 100 % sfinansowane z Funduszu. 

5. Dofinansowanie do działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej, określonej  

w § 14, wypłaca się na podstawie faktur lub rachunków z wyszczególnieniem: terminu usługi, 

osób uprawnionych oraz wysokości poniesionego wydatku na poszczególne osoby  

(lub wystawionych odrębnie na każdą z osób uprawnionych, które skorzystały z danej usługi). 

 

§ 2030 

Jeżeli postanowienia Regulaminu nie ustalają zasad dofinansowania do  świadczeń socjalnych 

określonych w Regulaminie, zasady dofinansowania ustala Komisja Socjalna w uzgodnieniu 

z pracodawcą.  

 

Rozdział VI. 

Zasady udzielania zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe (pożyczki) 

 

§ 21 

1. Pożyczkę na uzupełnienie wkładu lub udziału mieszkaniowego, budowę domu 

jednorodzinnego lub lokalu w domu wielo-mieszkaniowym, adaptację pomieszczeń 

 
29 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 
30 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
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niemieszkalnych na mieszkania, zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, pokrycie 

kosztów wykupu lokalu oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku 

z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu 

w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można uzyskać tylko jeden raz w trakcie 

zatrudnienia w  Poczcie Polskiej, przy czym okres spłaty i ilość rat nie może przekroczyć 

odpowiednio 5 lat i 60 rat. 

2. Pożyczka na remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych może być udzielona raz 

na 3 lata kalendarzowe, pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na 

ten cel, przy czym okres spłaty i ilość rat nie może przekroczyć odpowiednio 3 lat i 36 rat. 

3. Dla pracowników zatrudnionych na czas określony okres spłaty pożyczki jest rozłożony 

maksymalnie do dnia rozwiązania umowy o pracę. 

4. W okresie spłaty pożyczki zaciągniętej na cele wymienione w ust. 1 nie można otrzymać 

pożyczki na cele wymienione w ust. 2. Również w przypadku, jeśli jeszcze nie została 

spłacona pożyczka zaciągnięta na cele wymienione w ust. 2, nie można otrzymać pożyczki 

na cele wymienione w ust.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można od tej 

zasady odstąpić. 

 

§ 2231 

1. Wnioski o udzielenie pożyczek, o których mowa w § 21 ust. 1 muszą być udokumentowane, 

tj. zawierać dokumenty, o których mowa we wniosku o przyznanie pożyczki na cele 

mieszkaniowe. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu. 

2. Wnioski o udzielenie pożyczek rozpatrywane są według kolejności złożenia, w ramach 

posiadanych środków przez Komisję Socjalną, jednak nie później niż w ciągu 12 miesięcy od 

daty złożenia wniosku do pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi socjalnej.  

3. Po sfinalizowaniu transakcji (zakupu mieszkania, uzupełnienia wkładu mieszkaniowego) 

należy najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania pożyczki dostarczyć pracodawcy 

kserokopię (do uwierzytelnienia wraz z oryginałem) dokumentu potwierdzającego dokonanie 

transakcji pod rygorem natychmiastowej wymagalności spłaty całości otrzymanej pożyczki. 

4. Jeżeli projektowana transakcja nie doszła do skutku w terminie 3 miesięcy od udzielenia 

pożyczki, całość pożyczki podlega spłacie w terminie 14 dni wraz z wymaganymi odsetkami. 

Komisja Socjalna w uzgodnieniu z pracodawcą może udzielić prolongaty o następne  

3 miesiące celem przedłożenia wymaganych dokumentów w przypadku 

uprawdopodobnienia, że transakcja opóźniła się z przyczyn niezależnych od pożyczkobiorcy.  

 

 

 
31 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
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§ 23 

1. Wysokość udzielonej pożyczki określonej w § 21 ust. 1 może wynieść maksymalnie 

30 000,00 zł.32 

2. Wysokość udzielonej pożyczki określonej w § 21 ust. 2 może wynieść maksymalnie 

12 000,00 zł.33 

3. Komisja Socjalna może uzgodnić niższe kwoty niż wymienione w ust. 1 i 2. 

4. Pożyczki udzielane z funduszu podlegają oprocentowaniu w wysokości 2 % w skali roku. 

Pierwszą spłatę stanowi kwota całości należnych odsetek, a kolejne spłaty następują zgodnie 

z harmonogramem. Odsetki są obliczane wg wzoru: 

                                  s            m + 1 
Odsetki      =      P  x    ------   x  ----------  , 
                                     100            24 

 
gdzie P oznacza kwotę pożyczki, s – stopę procentową w stosunku rocznym, m – liczbę rat, 

a 100, 1 i 24 to liczby stałe.  

5. Podstawą wypłaty przyznanej pożyczki jest zawarcie umowy cywilno-prawnej, której wzór 

określa Załącznik nr 7 do Regulaminu. 

6. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia dwóch pracowników Poczty Polskiej 

zatrudnionych na czas nieokreślony. 

7. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jej udzielenia. 

8. Spłata pożyczki następuje na konto wskazane przez pracodawcę.  

 

§ 2434 

Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku określonym 

w umowie pożyczki z tym zastrzeżeniem, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

na prośbę pracownika Komisja Socjalna w uzgodnieniu z pracodawcą może rozpatrzyć 

kontynuowanie spłaty pożyczki na dotychczasowych warunkach, jeżeli pożyczkobiorca uprzednio 

uzyska zgodę poręczycieli. 

 

§ 25 

1. 35W szczególnie uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki za zgodą poręczycieli może 

zostać zawieszona maksymalnie na 12 miesięcy. Decyzję podejmuje pracodawca w 

uzgodnieniu z Komisją Socjalną. Warunki zawieszenia ustalane są indywidualnie w oparciu 

o badanie pogorszenia sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej pożyczkobiorcy,  

w szczególności z przyczyn losowych. 

 
32 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 
33 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 
34 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
35 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
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2. W wyjątkowych przypadkach losowych (np. pożar, powódź) można umorzyć lub przyznać 

ponownie pożyczkę na cele mieszkaniowe. 

3. Umorzenie niespłaconej pożyczki następuje w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.  

4. Umorzenie niespłaconej pożyczki następuje również w przypadku rozwiązania umowy 

o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, z wyłączeniem Programu Dobrowolnych 

Odejść realizowanego na wniosek pracownika. 

 

Rozdział VII.  

Postanowienia końcowe 

§ 2636 

Jeżeli osoba uprawniona otrzymała dofinansowanie do świadczenia socjalnego, którego  

nie zrealizowała osobiście, dofinansowanie podlega zwrotowi w terminie miesiąca od dnia,  

w którym świadczenie powinno być zrealizowane, przy czym wnioskodawca jest obowiązany 

zawiadomić pracodawcę o powyższych okolicznościach. Komisja socjalna w uzgodnieniu  

z Pracodawcą może podjąć decyzję o odstąpieniu od obowiązku zwrotu dofinansowania, jeżeli 

jego niewykorzystanie było spowodowane udokumentowanym zdarzeniem losowym niezależnym 

od osoby uprawionej. 

 

§ 2737 

1. Wnioskodawca, który ubiegając się o przyznanie świadczenia socjalnego  

z funduszu, złożył nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na osobę 

w rodzinie, przedłożył sfałszowaną fakturę, rachunek bądź dowód wpłaty (itp.), wykorzystał 

pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem lub odstąpił świadczenie socjalne z funduszu osobie 

nieuprawnionej, zostaje obciążony pełnymi kosztami wypłaconego świadczenia socjalnego oraz 

traci prawo do świadczeń socjalnych w roku, w którym wykryto wymienione zdarzenie w danym 

roku kalendarzowym oraz  na okres następnych dwóch lat kalendarzowych. 

2. Utrata prawa do świadczeń socjalnych, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy prawa do 

wnioskowania o udzielenie zapomogi rzeczowej, finansowej lub rzeczowo-finansowej. 

 

§ 28 

1. 38Świadczenia socjalne przyznane pracownikom przed dniem wejścia w życie Regulaminu 

realizowane są na zasadach dotychczas obowiązujących.  

2. Spłaty pożyczek udzielonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu, zwiększają 

w kolejnych latach część funduszu, z którego została udzielona pożyczka. 

 
36 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 
37 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
38 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
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§ 29 

1. 39W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrzne akty prawne Poczty Polskiej. 

2. Treść Regulaminu została uzgodniona z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

3. Wszelkie zmiany do Regulaminu wprowadzane są w formie pisemnej i podawane 

do wiadomości wszystkim pracownikom. 

4. 40Wykładni Regulaminu dokonuje pracodawca w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi 

będącymi stroną uzgadniającą ten Regulamin. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Postanowienia § 7 ust. 3 Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.  

7. Z dniem wejścia w życie Regulaminu, traci moc obowiązujące dotychczas Zarządzenie Nr 14 

Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu 

korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.  

(z późn. zm.). 

 

§ 30 

Uzupełnieniem postanowień i częścią składową Regulaminu są załączniki: 

1) załącznik nr 1 – Regulamin Prac Komisji Socjalnej, 

2) załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące tajemnic prawem chronionych, 

3) załącznik nr 2a - Oświadczenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem,  

4) załącznik nr 3 – Tabela dofinansowania świadczeń socjalnych41, 

5) załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie zapomogi: finansowej / rzeczowej/ rzeczowo – 

finansowej, 

6) załącznik nr 5 – Wniosek o przyznanie dofinansowania, 

7) załącznik nr 6 – Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe, 

8) załącznik nr 7 – Umowa o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe. 

 

 

 
39 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
40 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
41 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 
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Załącznik Nr 1 
do Regulaminu korzystania z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych42 

 

REGULAMIN PRAC KOMISJI SOCJALNEJ 
 

§ 1 

Zasady ogólne 

1. Ilekroć w Regulaminie prac Komisji Socjalnej jest mowa o: 

1) Funduszu – należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

w Poczcie Polskiej S.A., 

2) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Socjalną,  

3) Pracodawcy – należy przez to rozumieć Pocztę Polską S.A., 

4) Pracowniku ds. obsługi administracyjnej – pracownika wyznaczonego przez 

Pracodawcę do obsługi organizacyjno-administracyjnej Komisji Socjalnej, 

5) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin prac Komisji Socjalnej, 

6) Regulaminie ZFŚS – należy przez to rozumieć Regulamin korzystania z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. 

2. Komisja stanowi organ kolegialny, którego zadaniem jest wypracowywanie wspólnego 

stanowiska w sprawach socjalnych. 

3. Komisja wraz z Pracodawcą dokonuje uzgodnień w sprawie podziału Funduszu 

na poszczególne cele i rodzaje działalności oraz podejmuje decyzje dotyczące przyznania 

osobie uprawnionej świadczeń socjalnych z Funduszu zgodnie z Regulaminem ZFŚS. 

4. Komisja jest właściwa do rozpatrywania spraw socjalnych dotyczących pracowników, których 

miejsce wykonywania pracy mieści się w obszarze działania danej Komisji. 

 

§ 2 

Skład Komisji 

1. Członkowie Komisji są desygnowani przez zakładowe organizacje związkowe i powoływani 

przez Pracodawcę. 

2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych 

na zasadach określonych w § 2 pkt 4 Regulaminu ZFŚS. 

3. Na pierwszym posiedzeniu w danym roku kalendarzowym Komisja wybiera 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji spośród Członków Komisji na okres 12 

miesięcy, który prowadzi obrady Komisji. Jeżeli Komisja nie wybierze przewodniczącego, 

obrady prowadzi pracownik ds. obsługi administracyjnej.  

 
42 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1, z zastrzeżeniem odnośnika 43 
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4. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Komisji przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego, obrady prowadzi pracownik ds. obsługi administracyjnej.   

 

§ 3 

Terminy posiedzeń Komisji 

1. Komisja pracuje na podstawie harmonogramu z góry ustalonego, co najmniej na okres 

kwartalny. 

2. Komisja może obradować na posiedzeniach poza harmonogramem, jeżeli jest to niezbędne 

do rozpatrzenia wniosków dotyczących szczególnych sytuacji losowych. W takich 

przypadkach Komisja może uzgodnić stanowisko w sprawie przyznania świadczenia 

socjalnego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ds. obsługi 

administracyjnej prowadzi procedurę uzgodnień i sporządza protokół z podjętych czynności 

oraz przedstawia Pracodawcy stanowisko Komisji celem uzgodnienia. 

3. Jeżeli zaplanowane posiedzenie Komisji nie odbędzie się w terminie uprzednio 

uzgodnionym, pracownik ds. obsługi administracyjnej ustala nowy termin posiedzenia po 

konsultacji z Członkami Komisji. 

4. Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu ZFŚS posiedzenia Komisji Socjalnych są ważne, jeżeli 

uczestniczy w nich co najmniej 50% składu Komisji Socjalnej określonego w § 2 pkt 4 

Regulaminu ZFŚS, pod warunkiem prawidłowego powiadomienia wszystkich członków 

Komisji Socjalnej o terminie posiedzenia, jeżeli termin posiedzenia nie wynika z uprzednio 

przyjętego harmonogramu. 

 

§ 4 

Prace Komisji 

1. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez pracownika ds. obsługi administracyjnej.  

2. Protokół powinien w szczególności zawierać stanowisko Komisji w sprawie przyznania 

świadczeń socjalnych. 

3. Protokół z każdego posiedzenia jest podpisywany przez Członków Komisji obecnych 

na danym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 5.  

4. Decyzje podjęte na posiedzeniu Komisji Socjalnej są ważne, jeżeli uczestniczyło w nich co 

najmniej 50% członków Komisji Socjalnej uprawnionych do udziału w posiedzeniach zgodnie  

z § 2 pkt 4 Regulaminu ZFŚS. 

5. Przewodniczący posiedzenia zamieszcza adnotację  o przyczynie braku podpisu Członka 

Komisji obecnego na posiedzeniu. Brak podpisu Członka Komisji nie wpływa na ważność 

protokołu. Podpis umocowanego przedstawiciela Pracodawcy złożony pod ustaleniami 

Komisji potwierdzony podpisem Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisji oraz 
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co najmniej 50% członków Komisji Socjalnej uczestniczących w posiedzeniu oznacza 

uzgodnienie decyzji zawartych w protokole w sprawie przyznania świadczeń socjalnych.  

6. Jeżeli pracodawca nie uzgodni z Komisją któregoś z ustaleń, sporządza uzasadnienie 

swojego stanowiska zawierające wyjaśnienia dotyczące niezgodności swojego stanowiska 

ze stanowiskiem Komisji. Przyczynami braku uzgodnienia mogą być m.in. rozbieżności  

z przepisami prawnymi, zasadami racjonalnego gospodarowania środkami funduszu lub  

z zasadami współżycia społecznego.  

7. W przypadku określonym w ust. 6 pracodawca w terminie 5 dni roboczych od dnia 

posiedzenia Komisji pisemnie lub elektronicznie powiadamia o tym fakcie Przewodniczącego 

Komisji wraz ze wskazaniem ustaleń Komisji, które nie zostały przez niego uzgodnione.  

8. Załącznikiem do protokołu są zbiorcze zestawienia przyznanych świadczeń socjalnych 

podpisane przez Członków Komisji z zastrzeżeniem ust 3 oraz przedstawiciela Pracodawcy.  

9. Stanowisko Komisji jest ustalane zwykłą większością głosów. Podczas wypracowywania 

stanowiska każdy Członek Komisji dysponuje jednym głosem. Członek Komisji może zgłosić 

do protokołu zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem. 

10. Członek Komisji, którego wniosek jest rozpatrywany, nie bierze udziału w procedurze 

przyznania przedmiotowego świadczenia socjalnego. 

11. Wyznaczony pracownik ds. obsługi administracyjnej odpowiada za: 

1) powiadomienie Członków Komisji o terminach posiedzeń oraz ich przełożonych 

o planowanej nieobecności w pracy, 

2) przedstawienie Komisji dokumentacji zebranej w sprawach będących tematem 

posiedzeń, 

3) sporządzenie protokołu oraz zebranie podpisów uczestników posiedzenia w dniu jego 

odbycia,  

4) przedstawienie pracodawcy stanowiska Komisji, jeżeli przedstawiciel pracodawcy nie 

uczestniczył w posiedzeniu.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Członek Komisji uczestniczący w posiedzeniu Komisji korzysta ze zwolnienia od pracy 

zawodowej w celu wykonania doraźnej czynności wynikającej z pełnionej funkcji związkowej. 

Koszty związane z pracą w Komisji łącznie z oddelegowaniem ponosi Pracodawca.  

2. Pracodawca nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w posiedzeniu Komisji 

Członków Komisji wyznaczonych spośród emerytów lub rencistów.  

3. Członków Komisji obowiązuje zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji nabytych 

w trakcie prac Komisji. W tym zakresie stosuje się obowiązujące przepisy prawa 
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w szczególności dotyczące ochrony danych osobowych i dóbr osobistych pracowników oraz 

przepisy Regulaminu pracy Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej. 

4. Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia, zobowiązując się do przestrzegania 

poufności informacji objętych tajemnicą prawem chronioną, do których mają dostęp 

w związku z pracą w Komisji. Oświadczenia (Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS) 

przechowywane są przez pracownika ds. obsługi administracyjnej.   

5. W przypadku potwierdzenia naruszenia tajemnicy, o której mowa w ust. 3 Członek Komisji 

natychmiast zostaje odwołany z pełnionej funkcji. O dokonanej zmianie Pracodawca 

niezwłocznie powiadamia Komisję. 

6. Zakładowa organizacja związkowa której przedstawiciel został odwołany z pełnionej funkcji 

Członka Komisji, wskazuje na to miejsce inną osobę. Powołanie nowego Członka Komisji 

następuje na zasadach określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu ZFŚS.     

7. Jeżeli wniosek o przyznanie świadczenia nie został rozpatrzony przez Komisję, a osoba której 

on dotyczy w międzyczasie utraciła status osoby uprawnionej, wniosek należy zdjąć  

z porządku obrad i nie podlega on dalszemu procedowaniu. O powyższym Komisja 

powiadamia wnioskodawcę.43 

 
43 W brzmieniu dodanym Aneksem Nr 3 
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Załącznik Nr 2 
do Regulaminu korzystania z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych44 

 

Oświadczenie dotyczące tajemnic prawem chronionych 
 

 

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

 

…………………………............ 
(nr pracownika) 
 

................................................ 
(Komisja Socjalna) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Oświadczam, że: 
 

1) zobowiązuję się do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i obowiązujących w Poczcie Polskiej 
S.A. przepisów wewnętrznych w tym zakresie,  

2) zapewnię ochronę przetwarzanych przez mnie danych osobowych, do których uzyskam 
dostęp w związku z pracą w Komisji Socjalnej, w szczególności zabezpieczę je przed 
dostępem do nich osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem 
oraz nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, 

3) zachowam w tajemnicy, także po zakończeniu prac w Komisji Socjalnej, przetwarzane 
dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczania, 

4) zachowam w tajemnicy informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń pracowników, 
jak również inne informacje chronione ze względu na dobra osobiste pracowników, 

5) jestem świadom możliwej odpowiedzialności porządkowej, karnej i cywilnej 
za naruszenie wymagań ochrony danych osobowych oraz informacji chronionych 
ze względu na dobra osobiste pracowników. 

 
 
 
 
………………………….     ………………………………. 
(dnia, miejscowość)       (podpis Członka Komisji Socjalnej) 

 
 
 
 
 
 

 
44 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
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Załącznik Nr 2a 
do Regulaminu korzystania z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych45 

 

 

Oświadczenie dotyczące zapoznania z Regulaminem korzystania 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

 

 

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

 

…………………………............ 
(nr pracownika – dotyczy pracowników) 

 

................................................ 
(Komisja Socjalna) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią obowiązującego Regulaminu korzystania  
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. stanowiącego załącznik 
do Uchwały Nr 19/2017 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie 
Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej 
S.A. z późn. zm.  
 
 
 
 
 

………………………….     ………………………………. 
(dnia, miejscowość)       (podpis Członka Komisji Socjalnej) 

  

 
45 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1, z uwzględnieniem sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie 
błędnie przywołanej daty przyjęcia uchwały wprowadzającej Regulamin ZFŚS 
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Załącznik Nr 3 
do Regulaminu korzystania z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych46 

 
 

Tabela 
dofinansowania świadczeń socjalnych 

 
 
 

 
 

 
46 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 

 

Dochód na osobę 
w rodzinie 
obliczony 

procentowo od 
185% odpisu na 

jednego 
zatrudnionego  

w tzw. 
normalnych 

warunkach pracy 
obowiązującego 

w dniu 01.01 
danego roku 

kalendarzowego 

 

% 
dofinansowania 

z funduszu do 
wypoczynku, 

wycieczek 
turystycznych, 

rajdów 

Dofinansowanie 
do wypoczynku 

Dofinasowanie 
do wycieczek 
/rajdów 

Dofinansowanie typu grusza 
 

Progi dochodowe 
liczone procentowo od 
185 % wartości odpisu 
ogłoszonego na dany 
rok kalendarzowy na 

jednego 
zatrudnionego w tzw. 

normalnych 
warunkach pracy 
zaokrąglone do 
pełnego złotego 

maksymalna 
wartość  
z faktury = 
185% x 
wysokość 
odpisu 
ogłoszonego na 
dany rok 
kalendarzowy 
na jednego 
zatrudnionego 
w tzw. 
normalnych 
warunkach 
pracy 
zaokrąglone  
do pełnego 
złotego  

maksymalna 
wartość  
z faktury = 
92,5% x 
wysokość 
odpisu 
ogłoszonego 
na dany rok 
kalendarzowy 
na jednego 
zatrudnionego 
w tzw. 
normalnych 
warunkach 
pracy 
zaokrąglone 
do pełnego 
złotego  

% dofinansowania liczony od wysokości 
odpisu ogłoszonego na dany rok 
kalendarzowy na jednego zatrudnionego  
w tzw. normalnych warunkach pracy 
zaokrąglone do pełnego złotego  
za 14 dni wypoczynku  

min max 

maksymalna 
kwota na osobę 
uprawnioną 
zaokrąglona do 
pełnego złotego 

maksymalna 
kwota na 
osobę 
uprawnioną 
zaokrąglona do 
pełnego 
złotego 

% 
dofinansowania  

kwota na 
osobę 

uprawnioną 
(za 14 dni) 

kwota za 
osobodzień 

do 80% -   zł 2 461,20 zł 80% 2 461,00 zł 1 231,00 zł  42% 700,00 zł 50,00 zł 
powyżej 80% do 

150% 
2 461,21 zł 4 614,74 zł 70% 2 154,00 zł 1 077,00 zł  33% 546,00zł 39,00 zł 

powyżej 150% do 
200% 

4 614,75 zł 6 152,99 zł 60% 1 846,00 zł 923,00 zł  28% 462,00 zł 33,00 zł 

powyżej 200% do 
300% 

6 153,00 zł 9 229,48 zł 40% 1 231,00 zł 615,00 zł  14% 238,00 zł 17,00 zł 

powyżej 300% 9 229,49 zł  0% 0,00 zł 0,00 zł 0% 0,00 zł . 
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Załącznik Nr 4 
do Regulaminu korzystania z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych47 

 
Data wpływu       Nr rejestracyjny wniosku   
  
 
………………………………………………………   ……………………………………………………… 
  wypełnia komórka socjalna    wypełnia komórka socjalna 
      

Wniosek o udzielenie zapomogi:  
finansowej/rzeczowej/finansowo-rzeczowej* 

 
……………………………………………    ……………………………….  
imię i nazwisko wnioskodawcy      miejscowość i data  
 
……………………………………………….    …………………………………. 
Jednostka / komórka organizacyjna Poczty Polskiej S.A.   nr. telefonu 
 
……………………………………………….    …………………………………. 
Adres do korespondencji      PESEL 
 

Oświadczam, że poniżej wymieniłem/am wszystkich członków rodziny należących do grupy osób 
uprawnionych:  
 

 

Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 

Informacja o dzieciach  
Średniomiesięczny 

dochód  
z 12 m-cy 

Lp. 
Data 
urodzenia 

Czy 
dziecko 

się uczy? 

Czy 
dziecko 
pracuje? 

1. Wnioskodawca      

2. 
Członek rodziny     

   

3. 
Członek rodziny     

   

4. 
Członek rodziny     

   

5. 
Członek rodziny     

   

6. 
Członek rodziny     

   

 
Oświadczenie wnioskodawcy 

 W roku bieżącym złożyłem/am / nie złożyłem/am* dokumenty potwierdzające dochód (PIT, 

zaświadczenie o dochodzie z US lub inne) za rok … .   

 Oświadczam, że łączny średniomiesięczny dochód wyliczony na podstawie ostatniego 

rocznego zeznania podatkowego (PIT) oraz faktycznie otrzymywanych alimentów (jeżeli 

wnioskodawca je otrzymuje) wynosi: ………………, a podzielony przez liczbę wszystkich 

członków rodziny należących do grupy osób uprawnionych: ……………… wynosi: 

……………………… zł. 

 
47 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
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 Oświadczam, że jestem/nie jestem* właścicielem gospodarstwa rolnego. 

OPIS SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ WNIOSKODAWCY 
.........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Do wniosku załączam: 
1. ……………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………..... 
 
Wnoszę o wypłatę świadczenia socjalnego w gotówce / przekazem pocztowym / na rachunek 
bankowy*. 
Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………………. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma/y 
odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 233 § 1 KK). 
 
 

……………………………………. 
(data i podpis wnioskodawcy) 

Adnotacje stanowiska pracy ds. obsługi socjalnej: 
 
Ustalenia dochodu w oparciu o dokumenty dokonał/a:  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 (data i czytelny podpis pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy ds. obsługi socjalnej) 
 
Weryfikacji wtórnej dochodu dokonał/a:  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
          (data i czytelny podpis kierownika komórki socjalnej  lub osoby przez niego upoważnionej) 
 
Wnioskodawca korzystał w roku bieżącym i w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego 
z pomocy finansowej/rzeczowej* w okresie (podać datę i kwotę): 
.....................................................................zł .....................................................................zł 
.....................................................................zł .....................................................................zł 
.....................................................................zł .....................................................................zł 
.....................................................................zł .....................................................................zł 
 
Proponuje się przyznać  zapomogę finansową/rzeczową* w wysokości .............................zł.  
Proponuje się odmówić przyznania  zapomogi finansowej/rzeczowej/finansowo-rzeczowej*. 
 
Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………….  ……………..…………………………………… 

Akceptacja Pracodawcy         data i podpisy członków Komisji Socjalnej 

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5 
do Regulaminu korzystania z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych48 

 
Data wpływu       Nr rejestracyjny wniosku 
              
………………………………………………………  ………………………………………………………... 

       wypełnia komórka socjalna                                                 wypełnia komórka socjalna 
 

Wniosek o przyznanie dofinansowania 
     
…………………………………………    ……………………………….  
imię i nazwisko wnioskodawcy      miejscowość i data  
 
……………………………………………….    …………………………………. 
Jednostka / komórka organizacyjna Poczty Polskiej S.A.   nr. Telefonu 
 
……………………………………………….    …………………………………. 
Adres do korespondencji       PESEL  
 
Proszę o przyznanie dofinansowania dla następujących osób (wypoczynek zorganizowany, wypoczynek 

zorganizowany indywidualnie, wypoczynek indywidualny typu grusza, sanatoria, wczasy profilaktyczne, kolonie, obozy letnie i 

zimowe, wycieczki szkolnej, zielone szkoły, bilety, rajdy, wycieczki, paczki / upominki okolicznościowe itp.): 

Lp. Imię i Nazwisko Rodzaj świadczenia 

1. Wnioskodawca  
2. 

Członek rodziny   
3. 

Członek rodziny   
4. 

Członek rodziny   
5. 

Członek rodziny   
6. 

Członek rodziny   
 
Oświadczam, że poniżej wymieniłem/am wszystkich członków rodziny należących do grupy 
osób uprawnionych: 

 

Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa 

Informacja o dzieciach  
Średniomiesięczny 

dochód  
z 12 m-cy 

Lp. 
Data 
urodzenia 

Czy 
dziecko 

się uczy? 

Czy 
dziecko 
pracuje? 

1. Wnioskodawca      

2. Członek rodziny        

3. Członek rodziny        

4. Członek rodziny        

5. Członek rodziny        

6. Członek rodziny        

 

 
48 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 
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Oświadczenie wnioskodawcy 
  
 Współmałżonek jest/nie jest* pracownikiem/emerytem/rencistą* Poczty Polskiej S.A.  

 W roku bieżącym złożyłem/am / nie złożyłem/am* dokumenty potwierdzające dochód (PIT, 

zaświadczenie o dochodzie z US lub inne) za rok … .  

 Oświadczam, że łączny średniomiesięczny dochód wyliczony na podstawie ostatniego 

rocznego zeznania podatkowego (PIT) oraz faktycznie otrzymywanych alimentów (jeżeli 

wnioskodawca je otrzymuje) wynosi: ………………, a podzielony przez liczbę wszystkich 

członków rodziny należących do grupy osób uprawnionych: ……………… wynosi: 

……………………… zł. 

 Oświadczam, że jestem/nie jestem* właścicielem gospodarstwa rolnego. 

 oświadczam, iż wykorzystałem urlop wypoczynkowy w dniach: 
…………………….……………… i inne wolne dni w okresie…………………………………….                     

(nie dotyczy emerytów/rencistów, kolonii, zimowisk, obozów i wycieczek szkolnych dziecka) 
 

                                                                  

                                                                                                    Potwierdzenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego                       

i dni wolnych przez przełożonego 

 

 
Do wniosku załączam: 
1. ……………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………….... 
 
Wnoszę o wypłatę świadczenia socjalnego w gotówce / przekazem pocztowym / na rachunek 
bankowy*. 
Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………………. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy/a 
odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 233 § 1 KK). 

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

 (data i podpis wnioskodawcy) 

 
Adnotacje stanowiska pracy ds. obsługi socjalnej: 
 
Opłaty za świadczenie ustala się następująco: 

Lp. Imię i nazwisko 
Koszt, kwota 

z faktury 

Dofinansowanie z 
funduszu 

 

Odpłatność 
pracownika 

% zł zł 
1.      

2.      

3.      

4.      
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5.      

6.      

 R a z e m:     

 
Wnioskodawca i/lub uprawnieni członkowie rodziny korzystali w roku bieżącym i w ciągu 
poprzedniego roku kalendarzowego z dofinansowania do wypoczynku w okresie (podać formę 
wypoczynku i datę przyznania):      
 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
 
Ustalenia dochodu i kwalifikacji do przedziału dofinansowania:………% w oparciu o przedłożone 
dokumenty: 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………….... 

 
 dokonał/a: …………………………………………………………………………………………………. 
  (data i czytelny podpis pracownika zatrudnionego na  stanowisku pracy ds. obsługi socjalnej) 
 
 
Weryfikacji wtórnej dochodu i kwalifikacji do przedziału dofinansowania dokonał/a  
 
…………………………………………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis kierownika komórki socjalnej lub osoby przez niego upoważnionej) 
 
              
 
Proponuje się przyznać dofinansowanie do wypoczynku w wysokości .............................zł.  
 
Proponuje się odmówić przyznania dofinansowania do wypoczynku*. 
 
Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

             
             
             

       …………..……………………………………     
 data i podpisy członków Komisji Socjalnej  

  
………………………………………………. 
  Akceptacja Pracodawcy 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 6 
do Regulaminu korzystania z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych49 
 

Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe 
 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:……………………………………………………………………. 

2. Miejsce pracy: ………………………………………….. telefon: ………………………………... 

3. Rodzaj umowy o pracę: ………………………………  umowa do: …………………………...... 

4. Adres do korespondencji: ………………………………….…………………………………. 

5. PESEL………………………………………………….  

6. Seria i numer dowodu…………………… wydany przez …………………………………… 

7. Adres zamieszkania:….………………………………………………………………………... 

 
Cel pomocy mieszkaniowej:………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kwota wnioskowanej pomocy mieszkaniowej: ……………………………………………………… 
Przyznaną pomoc mieszkaniową spłacę w …………….. ratach. 

 
Wnoszę o wypłatę świadczenia w gotówce / przekazem pocztowym / na rachunek bankowy*. 
Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………………. 
 
Do wniosku załączam: 
1. ……………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………..... 
 
Jako poręczycieli proponuję (wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce pracy, PESEL) 
1.   ……………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................... 
2.   ……………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................... 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma/y 
odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 233 § 1 KK). 
 
 

        ..................................................... 
                                                                                           (data i podpis wnioskodawcy) 
 
Sposób udokumentowania wniosku: 
1. pożyczka na budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielo-mieszkaniowym, adaptację pomieszczeń 

niemieszkalnych na mieszkania, na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego  
 uwierzytelniona kserokopia umowy kupna lub aktu własności (działki budowlanej, domu, mieszkania) 
 zezwolenie na budowę i kosztorys budowy 

 
49 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 
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2. pożyczka na uzupełnienie wkładu lub udziału mieszkaniowego, pokrycie kosztów wykupu lokali oraz 

na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do zajmowanego lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
 zaświadczenie organu zarządzającego nieruchomością stwierdzającego wysokość wkładu do uzupełnienia; 
 zaświadczenie o cenie zakup 

 
Adnotacje stanowiska pracy ds. obsługi socjalnej: 
 
Data udzielenia ostatniej pożyczki: ………………………………………………………………...                                                                                          

Cel udzielenia ostatniej pożyczki: …………………………………………………………………… 

Data zakończenia spłaty ostatniej pożyczki: ……………………………………………………… 

             

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

                (data i czytelny podpis pracownika zatrudnionego 

       na stanowisku pracy ds. obsługi socjalnej) 

 
Proponuje się przyznać pożyczkę na cele mieszkaniowe w wysokości .............................zł.  
 
Proponuje się odmówić przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe.* 
 
             

             

     

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

             
             

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

  
Akceptacja Pracodawcy            data i podpisy członków Komisji Socjalnej  

. 
   
 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 7 
do Regulaminu korzystania z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych50 

 

 
UMOWA NR ……/ 

O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE 
 

 
 

zawarta w dniu .............  ….r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy pod 
numerem 0000334972, kapitał zakładowy 774.140.000,00 zł (w pełni wpłacony), o numerze NIP: 
525-000-73-13 i o numerze Regon 010684960,  
zwaną dalej „Pracodawcą”,  
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………………..… 
 
a Panią/Panem: 
…………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Pożyczkobiorcą” 
zamieszkałą/łym:  
…………………………………………………………………………………………. 
legitymującą/cym się dowodem osobistym …………………………..……. wydanym przez 
………………………………………………………………………………………………………………. 
nr PESEL……………………………………….. 
 
będącym: emerytem / rencistą / osobą pobierającą świadczenie przedemerytalne/ pracownikiem* 
zatrudnionym w ………………………………………….. 
 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Na podstawie decyzji o przyznaniu świadczenia socjalnego, zawartej w protokole Komisji 

Socjalnej nr …………… z dnia .……….., zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 1994 r.  

o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Regulaminu korzystania  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A., została Pani/Panu 

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

przyznana pożyczka ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 

……………….. zł (słownie złotych : ……………………………………………………………), 

z przeznaczeniem na: ……………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
50 W brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 3 
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§ 2 
Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości wraz z należnymi odsetkami. Okres spłaty wynosi: 

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

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ………..……… roku. Pierwszą spłatę stanowi 

kwota całości należnych odsetek w wysokości ……….……… zł. Następnie rata wyrównawcza. 

Kolejne spłaty następują od dnia………………..…. roku - w …………………ratach miesięcznych 

w wysokości……………zł. 

 

§ 3 

Pożyczkobiorca będący emerytem, rencistą lub osobą pobierającą świadczenie  

przedemerytalne zobowiązuje się do spłaty należnych rat pożyczki, zgodnie z § 2 niniejszej 

umowy, poprzez wpłatę na konto nr ……………………………………………………  

poczynając od dnia …………… roku (dotyczy emeryta, rencisty lub osoby pobierającej 

świadczenie przedemerytalne).  

Pożyczkobiorca będący pracownikiem upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat 

pożyczki, zgodnie z § 2 niniejszej umowy, z przysługującego miesięcznego wynagrodzenia 

za pracę oraz zasiłku chorobowego poczynając od dnia ………………. roku.  

 
§ 4 

1. Niespłacona rata pożyczki z uwagi na zastrzeżenie o którym mowa w art. 91 § 2 k.p.  

(wolna od potrąceń kwota wynagrodzenia za pracę), staje się natychmiast wymagalna,  

a pracownik obowiązany jest - w terminie do 20 dnia danego miesiąca -  wpłacić kwotę  

raty na konto zakładu pracy: 

Nr …………………………………………………………………………………………………… 

i przedstawić dowód wpłaty w …………………………………………………………………… 

2. W przypadku nie wpłacenia raty, zakład pracy potrąca solidarnie kwotę z wynagrodzenia  

za pracę poręczycieli. Postanowienia ust.1 stosuje się odpowiednio.  

 
§ 5 

(dotyczy wyłącznie pracownika) 

1. Niespłacona kwota pożyczki wraz z całością należnych odsetek podlega  

natychmiastowej spłacie w przypadku rozwiązania stosunku pracy: bez wypowiedzenia  

z winy pracownika (art. 52 k.p.), na zasadzie porozumienia stron z inicjatywy pracownika  

albo za wypowiedzeniem przez jedną ze stron (art. 30 § 1 pkt 2 k.p.). Nie dotyczy to 

rozwiązania stosunku pracy przez Pracodawcę za wypowiedzeniem z przyczyn 

niedotyczących pracownika na podstawie ustawy z dn. z dn. 13 marca 2003 r. o 

szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników, z wyłączeniem Programu Dobrowolnych Odejść 

realizowanego na wniosek pracownika. 
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2. Pożyczkobiorca może zwrócić się do Komisji Socjalnej z wnioskiem o spłatę pozostałej 

części niespłaconej pożyczki zgodnie z umową, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody 

poręczycieli.  

3. Jeżeli Komisja Socjalna nie przychyli się do wniosku pożyczkobiorcy, wyznacza termin spłaty 

pożyczki.  

 
§ 6 

1. W przypadku śmierci Pożyczkobiorcy umorzeniu podlega cała pozostała do spłaty kwota 

pożyczki. 

2. Również w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie 

Pracodawcy umorzeniu podlega cała pozostała do spłaty kwota pożyczki, z wyłączeniem 

Programu Dobrowolnych Odejść realizowanego na wniosek pracownika.  

 
§ 7 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 
§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Ustawy  

z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Regulaminu  

korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.   

i  Kodeksu cywilnego. 

 
§ 9 

Do rozstrzygnięcia spraw spornych wynikających z niniejszej umowy właściwy będzie sąd 

w ……………………/ właściwy dla siedziby Pracodawcy/. 

 

§ 10 
Umowa niniejsza została sporządzona w …… jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których  ….. otrzymuje Pracodawca, jeden Pożyczkobiorca. 

 
 
 
 
 
 
…………………………….                                               ……………………………………….         
 (podpis Pracodawcy)                                                      (czytelny podpis Pożyczkobiorcy) 
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Załącznik 
   

do umowy o przyznanie pożyczki  
na cele mieszkaniowe 

nr………. 
 

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELI: 

W razie nie uregulowania przez Pożyczkobiorcę we właściwym terminie pożyczki 

wyrażamy zgodę – jako solidarni współodpowiedzialni – na pokrycie należnej kwoty  

wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę oraz zasiłków chorobowych  

i zasiłków związanych z uprawnieniami rodzicielskimi. 

W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w art. 91 § 2 k.p. (wolna od potrąceń kwota 

wynagrodzenia za pracę), spłata rat pożyczki staje się natychmiast wymagalna,  

a Poręczyciel obowiązany jest - w terminie do 20 dnia danego miesiąca  -  wpłacić kwotę raty  

na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.:  

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

 i przedstawić dowód wpłaty w komórce socjalnej. 

 
Pani/Pan:  

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

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………................................... 

PESEL……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

     czytelny podpis poręczyciela  

Pani/Pan:  

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

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………............................ 

PESEL……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

     czytelny podpis poręczyciela 

 
 

STWIERDZAM TOŻSAMOŚĆ POŻYCZKOBIORCY, PORĘCZYCIELI   
ORAZ WIARYGODNOŚĆ ZŁOŻONYCH PODPISÓW 

 
………………………………    ……………………………………………….. 
     miejscowość i data         pieczęć i podpis przedstawiciela Pracodawcy 
     
 
*niepotrzebne skreślić 


