
R  E  G  U  L  A  M  I  N

ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH
w Zakładzie Poprawczym w Sadowicach

obowiązujący od dnia: 01.01.2016 .r.

Regulamin opracowano na podstawie :

1. Ustawy z dnia  4 marca  1994 r.  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  
( Dz. U.  2015 poz. 111 ze zmianami).

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

3. Karty Nauczyciela z dnia  26  stycznia  1982 r. – jednolity  tekst ( Dz. U. 2014 poz. 191)  
ze zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 maja 2009 r. w sprawie 
sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz. U. 2009 poz. 349 ze zmianami)

ZFŚS jest instytucją prawną, która ma łagodzić różnice w poziomie życia osób 
uprawnionych. Fundusz jest wyrazem funkcji społecznej Zakładu a jego adresatami są 
zwłaszcza rodziny o najniższych dochodach.

I. Osoby uprawnione do korzystania z  Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych :

==================================================================
  

1. Ze świadczeń funduszu na mocy przepisów ustawy mogą korzystać :

1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
2) pracownicy przebywający na różnych urlopach,
3) osoby zatrudnione na innej podstawie ( np. umowa o wykonywaniu pracy 

nakładczej , umowa agencyjna itp.),
4) emeryci i renciści  - byli pracownicy zakładu. (zwrot emeryt – były pracownik 

należy łączyć z tym pracodawcą, z którym stosunek pracy ustał bezpośrednio 
przed powstaniem statusu emeryta. Pracodawcą sprawującym opiekę socjalną nad
emerytami jest więc zawsze ten zakład pracy, w którym emeryt był zatrudniony 
ostatni raz),

5) członkowie rodzin uprawnionych wymienionych w punktach 1) – 4).



II.  Przeznaczenie  środków  z   Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych :
===========================================================

1. Środki  funduszu przeznaczone są na finansowanie i dofinansowanie, poniższych 
działalności z uwzględnieniem progów dochodowych :

1) wypoczynku dzieci i młodzieży (do 18 roku życia ) organizowanego lub  zakupionego 
przez zakład, oraz indywidualnie przez osoby uprawnione ( raz w roku),

2) indywidualnego wypoczynku osób uprawnionych – tzw.  „wczasów pod gruszą” 
(jeden raz w roku),

3) pomocy finansowej dla osób uprawnionych  lub paczek dla dzieci osób uprawnionych,
z okazji Mikołaja do ukończenia przez nie w danym roku kalendarzowym 15 roku 
życia,

4) zapomóg udzielanych w wypadkach losowych,
5) wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej (bez

uwzględniania progów dochodowych, za symboliczną opłatą),
6) działalności kulturalno – oświatowej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych 

oraz zakupu biletów na takie imprezy  (bez uwzględniania progów dochodowych, za 
symboliczną opłatą),

7) imprez sportowych i turystycznych oraz rekreacji ruchowej,
8) opieki żłobkowej i przedszkolnej dla dzieci osób uprawnionych,

2. Z funduszu mogą być udzielane pożyczki na cele mieszkaniowe dla osób uprawnionych.

3. Pożyczki udziela się wyłącznie  za poręczeniem dwóch osób zatrudnionych w Zakładzie 
Poprawczym w Sadowicach.

4. Spłata pożyczki rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu , w którym została  
wypłacona.

5. Pożyczki oprocentowane są w wysokości  5  %  w stosunku rocznym.

6. Pożyczek nie udziela się na okres dłuższy niż  36  miesięcy.

7. Wniosek o pożyczkę (załącznik Nr 1) można składać wyłącznie po spłacie poprzedniej 
pożyczki.

8. Pożyczki udziela się na podstawie umowy zawartej między dyrektorem zakładu i 
pożyczkobiorcą , w której określa się wysokość pożyczki, warunki oprocentowania i 
spłaty (wzór umowy – zał. Nr 2).

9. Pożyczka może być umorzona w szczególnie uzasadnionym przypadku losowym (pożar, 
powódź, zgon osoby uprawnionej itp.) . 

10. Umorzenie pożyczki wymaga uzgodnienia ze Związkową Komisją ds. ZFŚS.

11. Niespłacona pożyczka staję się natychmiast wymagalna w razie :

1) w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy na skutek jej porzucenia,



2) wypowiedzenia z powodu nienależytego wywiązywania się pracownika ze swoich 
obowiązków,

3) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika.

11.   Forma spłaty jest negocjowana :

1) jeżeli pracownik przechodzi do innego zakładu na mocy porozumienia między 
zakładami,

2)  jeżeli pracownik przechodzi na emeryturę lub rentę,
3) jeżeli rozwiązanie stosunku pracy następuje prze zakład z przyczyn ekonomicznych 

lub organizacyjnych .

12.     Związkowa Komisja ds. ZFŚS,  każdorazowo  opiniuje  wnioski o pożyczki na 
comiesięcznych posiedzeniach.

III.  Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
=============================================  

1. Wszystkie świadczenia z ZFŚS , zgodnie z przepisami ustawy, muszą być przydzielane z 
zachowaniem kryterium socjalnego.

2. Przyznanie i wysokość dofinansowania z funduszu usług i świadczeń socjalnych dla osób 
uprawnionych uzależniona jest od ich sytuacji :

1) życiowej,
2) rodzinnej,
3)  materialnej,
4) mieszkaniowej.

3. Podstawę do obliczenia ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na 
członka rodziny, wykazany w deklaracji o dochodach i na podstawie zaświadczeń.

4. Oświadczenie o dochodach osoba uprawniona składa corocznie i na tej podstawie ustalana
jest wysokość świadczeń przez cały rok. 

5. Wysokość świadczeń dla danej osoby zależy od progów dochodowych. 

6. Kwalifikacja osób uprawnionych do odpowiednich progów dochodowych następuje na 
podstawie oświadczenia popartego PIT oraz aktualnie rozpoznaną sytuacją materialną 
danej osoby

7. Osoba uprawniona zobowiązana jest do złożenia oświadczenia  do końca lutego każdego 
roku (zał. Nr 3)

8. Nie złożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie skutkuje pominięciem osoby 
uprawnione przy przyznawaniu świadczeń do momentu złożenia oświadczenia.



9.  Świadczenie zostanie przyznane w następnym miesiącu po złożeniu oświadczenia.

10. Osoba uprawniona ma obowiązek wykazać pełną wysokość dochodów uzyskiwanych 
przez wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe i 
objęte opieką socjalną zgodnie z rozdziałem I ust 1 Regulaminu, poprzez dostarczenie do 
Zakładowej Komisji ds. ZFŚS rocznego rozliczenia podatkowego.(po 30 kwietnia nie 
później niż do 1 czerwca).

11. W oświadczeniach należy zawrzeć następujące informacje:

1) ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i objętych opieką 
socjalną zgodnie z rozdziałem I ust 1 Regulaminu,

2) wysokość dochodów (brutto) wszystkich osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym i objętych opieką socjalną zgodnie z rozdziałem I ust 1 
Regulaminu, w postaci zeznania podatkowego za rok poprzedni (emeryci i renciści 
zobowiązani są dostarczyć: odcinek renty, emerytury lub wyciąg z konta bankowego 
informujący o wysokości otrzymywanego świadczenia, jeżeli posiadają dodatkowe 
dochody to zaświadczenie o ich wysokości - zeznanie roczne).

12. Dyrektor zakładu w uzgodnieniu z Zakładową Komisją ds. ZFŚS ustala corocznym 
aneksem do niniejszego regulaminu maksymalną kwotę dopłat do poszczególnych 
rodzajów  działalności socjalnej oraz wysokość progów dochodowych (zał. Nr 5).

13. Osoby spełniające kryteria socjalne mogą uzyskać dopłaty do różnych form działalności   
socjalnej w wysokości zależnej od dochodów na członka rodziny zgodnych z ustalanymi 
corocznie progami dochodowymi (zał. Nr 4).

14. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej, zdrowotnej lub  
mieszkaniowej można przyznać usługę lub świadczenie w pełnej wysokości.

15. Zakład pracy nie może dochodzić od pożyczkobiorcy zwrotu umorzonej w części lub 
całości pożyczki, jeżeli pożyczkobiorca spełnił warunki umowy.

IV. Postanowienia końcowe.
======================== 

1. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o uzgodniony z Zakładową Komisją 
ds. ZFSS roczny plan działalności socjalnej uwzględniający wysokość wydatków na 
zaplanowane w danym roku formy działalności socjalnej.

2. Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego (zał. Nr 6) składa się sekretariacie 
zakładu lub u przewodniczącego Związkowej Komisji ds. ZFŚS.

3. Wnioski opiniuje Związkowa Komisja ds. ZFŚS utworzona z przedstawicieli 
związków zawodowych, działająca na podstawie Regulaminu Związkowej Komisji ds.
ZFŚS.

4. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje dyrektor zakładu.



5. W sprawach nie uregulowanych w tym regulaminie mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.

6. Treść regulaminu uzgodniono z Zakładowym Kołem Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław – 
Krzyki.

7. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie mają charakteru 
obligatoryjnego i roszczeniowego i udzielane są na pisemny wniosek osoby 
uprawnionej lub Związków Zawodowych.

8. Wzory wniosków na poszczególne formy działalności socjalnej do niniejszego 
regulaminu w formie załączników.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych danych w deklaracji o dochodach lub 
wykorzystania przyznanych środków niezgodnie z ich przeznaczeniem osoba 
uprawniona może być zobowiązana do natychmiastowego zwrotu przyznanego 
świadczenia.

10. Dyrektor zakładu z końcem roku przedstawia  sprawozdanie z wykorzystania środków
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

NSZZ „Solidarność”                                                                                      Dyrektor Zakładu  
                                                         

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


