
Regulamin 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 

  

I. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 

§ 1 

Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) i zasady 

gospodarowania jego środkami określają przepisy:  

 Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 

1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn.zm.),  

 Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 

854, z późn.zm.), 

 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 

674, z późn.zm.),  

  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349). 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Podstawę gospodarowania środkami ZFŚS stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy, 

określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności 

socjalnej, organizowanej przez zakład pracy na rzecz osób uprawnionych do korzystania z 

ZFŚS. 

§ 3 

1. Plan rzeczowo-finansowy opracowuje dyrektor  w uzgodnieniu z pracownikami.  

2. Środkami ZFŚS administruje dyrektor. 

3. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji ZFŚS jest wyznaczony do obsługi 

finansowo-księgowej pracownik Zespołu, do którego obowiązków w tym zakresie 

należy: 

 opracowanie zakwalifikowanych wniosków oraz przygotowywanie dokumentacji 

niezbędnej do wypłaty przyznanego świadczenia,  

  dbałość o kompletność dokumentacji ZFŚS i odpowiednie jej zabezpieczenie,  

 zgłaszanie uwag dotyczących braków w dokumentacji komisji socjalnej, a w 

przypadku nieuzupełnienia tych braków dyrektorowi Zespołu.  



§ 4 

1. Trzyosobową komisję socjalną, będącą ciałem doradczym i pomocniczym w 

gospodarowaniu funduszem, powołuje dyrektor.  

2. Komisja socjalna wybierana jest na okres 3 lat.  

3. Komisja socjalna dokonuje wstępnej kwalifikacji wniosków, decyzję o przyznaniu 

świadczeń podejmuje dyrektor.  

4. Członkowie komisji składają pisemne zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy w 

zakresie spraw i danych osobowych, do których mają dostęp w związku z pracą w 

komisji socjalnej.  

5. W sytuacjach szczególnie trudnych, losowych dyrektor może doraźnie przyznawać 

świadczenia bez konsultacji i niezależnie od komisji, informując ją na najbliższym 

posiedzeniu o podjętych decyzjach.  

§ 5 

1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu 

podstawowego obciążającego koszty działalności zakładu pracy.  

2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się w oparciu o ustawę z dnia 4 marca 

1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 

335 z późn. zm.) 

3. Środki ZFŚS mogą być zwiększone o środki pozyskane zgodnie z art. 7 ustawy o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.  

4. Ze środków wymienionych w punktach1–3 tworzy się jeden ZFŚS.  

§6 

1. Środki ZFŚS są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.  

2. Środki ZFŚS niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok 

następny.  

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się 

powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa, w tym Kodeksu postępowania 

cywilnego.  

§ 8 

Pracownik ubiegający się o przyznanie świadczenia ZFŚS ma obowiązek złożyć do dyrektora 

Zespołu wniosek o przyznanie świadczenia w trybie i terminach określonych w dalszej części 

regulaminu.  

 

 

 



III. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU 

§ 9 

Środki z ZFŚS przeznaczone są na dofinansowanie części kosztów w zakresie:  

 różnych form wypoczynku urlopowego dla osób uprawnionych,  

 dofinansowania udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, 

sportowych i rekreacyjnych,  

 pomocy materialnej w formie rzeczowej dla osób uprawnionych,  

 bezzwrotnej pomocy finansowej lub rzeczowej dla osób uprawnionych znajdujących 

się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej, 

 pomocy w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe 

§ 10 

1. ZFŚS przeznacza się na poszczególne zadania socjalne w wysokościach określonych 

corocznie w preliminarzu wydatków ZFŚS. 

2. W razie nierównomiernego wykorzystania środków przeznaczonych na świadczenia 

socjalne dopuszcza się przesunięcia środków na poszczególne rodzaje działalności.  

 

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 

§ 11 

1. Do korzystania ze świadczeń ZFŚS uprawnieni są:  

a) pracownicy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie powołania, 

wyboru, mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony i określony,  

b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i macierzyńskich, 

c) emeryci i renciści – byli pracownicy Zespołu, 

d) członkowie rodzin pracowników wymienionych w literach a–c 

e) dzieci zmarłych pracowników jeżeli otrzymują rentę rodzinną i pozostawali na 

utrzymaniu zmarłego pracownika.  

2. Za członków rodzin uprawnionych do korzystania z ZFŚS uważa się:  

a) dzieci własne, dzieci przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej, dzieci współmałżonków do ukończenia przez nie 18. roku życia, a jeżeli 

kształcą się w szkołach dziennych – do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25. 

roku życia,  

b) współmałżonków,  

c) rodziców, pod warunkiem że nie posiadają własnego dochodu i prowadzą razem z 

pracownikami gospodarstwo domowe.  

 

 



V. OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

§ 12 

1. Świadczenia są udzielane na pisemny wniosek uprawnionych.  

2. Świadczenia mają charakter uznaniowy.  

3. W przypadku niekorzystnej decyzji o rozdziale środków z ZFŚS pracownik, którego 

ona dotyczy, może zwrócić się o jej uzasadnienie do dyrektora Zespołu.  

4. Głównym kryterium przyznawania świadczeń finansowanych ze środków funduszu jest 

sytuacja życiowa, rodzinna, materialna i mieszkaniowa.  

5. Podstawą do przyznania świadczeń jest potwierdzony średniomiesięczny dochód roczny 

za poprzedni rok kalendarzowy przypadający na osobę w rodzinie uprawnionego, 

wykazany w składanym wniosku, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1do Regulaminu.  

6. W przypadku utraty źródła dochodu członka rodziny uprawnionego, podstawą do 

przyznania świadczenia jest dochód przypadający na osobę w rodzinie w miesiącu, w 

którym nastąpiła utrata dochodu. 

7. Potwierdzenie dochodu składa się w  formie zaświadczenia o wynagrodzeniu bądź 

kserokopii rozliczenia rocznego PIT. 

8. Złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 5 i 7 jest równoznaczne z wyrażeniem 

przez świadczeniobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu udzielania 

świadczeń z ZFŚS 

9. W wykazywanym dochodzie należy podać wszystkie uzyskiwane dochody bez względu 

na źródło i tytuł ich otrzymywania, także związane z pracą za granicą, zasiadaniem w 

radach nadzorczych, organach samorządu terytorialnego, wykonywaniem prac 

zleconych, otrzymywaniem renty socjalnej i alimentów. 

10. Podstawą udokumentowania dochodu z tytułu otrzymywanych alimentów jest wyrok 

sądu. 

11. Pracownicy, którzy nie dokumentują dochodów, wpisują ten fakt na wniosku w formie 

adnotacji o treści „Świadczenie najniższe przewidziane Regulaminem”. 

12. Świadczenia dofinansowywane ze środków funduszu przyznawane są na podstawie 

kryteriów dochodowych, z uwzględnieniem częstotliwości korzystania ze świadczeń. 

13. Jeżeli uprawniony złoży oświadczenie o swojej sytuacji materialnej niezgodne z prawdą 

albo wykorzysta świadczenie niezgodnie z przeznaczeniem, nie będzie miał prawa do 

korzystania ze środków funduszu w następnym roku kalendarzowym.  

14. Termin składania wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku upływa z 

dniem 10.06. danego roku kalendarzowego. 

 

VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – 

POMOC MIESZKANIOWA 

§ 13 

1. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana na warunkach zwrotnej pożyczki.  

2. Warunki spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawierana przez 

pracodawcę z pożyczkobiorcą. 



3. Środki z wyodrębnionego Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego przeznacza się na 

remonty i modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego, gdzie kwota pożyczki 

wynosi maksymalnie 5.000,00 zł. 

4. W przypadku pracowników prawo do pożyczki z Funduszu Mieszkaniowego pracownik 

Zespołu nabywa po przepracowaniu jednego roku. 

5. Pożyczki udzielone na wydatki mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu stałemu w 

wysokości 2% przyznanej kwoty. Do wyliczania odsetek od pożyczki mieszkaniowej 

służy wzór na odsetki proste. 

6. Pożyczki udzielone na wydatki mieszkaniowe wymagają poręczenia dwóch osób 

zatrudnionych na czas nieokreślony, a w przypadku emerytów poręczycielami mogą 

być pracownicy pełnozatrudnieni lub najbliższa rodzina (mąż, dzieci, wnukowie). 

7. Pożyczkę z Funduszu Mieszkaniowego przyznaje się na pisemny wniosek pracownika. 

Wzór wniosku o pożyczkę stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

8. Pożyczki udzielane są raz na dwa lata i sześć miesięcy. 

9. Okres spłaty pożyczki ustala się na okres nie dłuższy niż dwa lata i sześć miesięcy z 

możliwością zadeklarowania wcześniejszej spłaty. W takim wypadku kolejna pożyczka 

może być przyznana w następnym miesiącu po spłaceniu pożyczki. 

10. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek pracownika: 

1) okres spłaty pożyczki można zawiesić lub przedłużyć do 5 lat, 

2) przyznana pożyczka może być umorzona do wysokości 50% osobom znajdującym się 

w szczególnie trudnej sytuacji materialnej z zastrzeżeniem odprowadzenia od kwoty 

umorzonej pożyczki podatku dochodowego, 

3) pożyczkę można umorzyć w całości wyłącznie w przypadku śmierci pracownika, 

emeryta 

11. Decyzję o zawieszeniu lub umorzeniu spłaty pożyczki podejmuje dyrektor Zespołu: 

1) na wniosek pożyczkobiorcy lub jego spadkobierców, 

2) po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji socjalnej przy Zespole. 

12. O przyznaniu  pożyczki mieszkaniowej decyduje: 

1) kolejność złożenia wniosku, 

2) sytuacja losowa wnioskodawcy (pożar, powódź), 

13. Rozwiązanie umowy o pracę z pożyczkobiorcą skutkuje: 

1) natychmiastowym zwrotem niespłaconej kwoty pożyczki przez pożyczkobiorcę, 

2) na pisemny wniosek i przy uzyskaniu zgody poręczycieli, pożyczkobiorca ma 

możliwość spłaty pozostałej kwoty pożyczki w ratach.  

 

 

 

 

 



VII. WYPOCZYNEK, DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA I 

TURYSTYCZNA 

§ 14 

1. Dofinansowanie z ZFŚS osobom uprawnionym do korzystania ze środków tego funduszu 

przyznane może być w zakresie wypoczynku na dopłatę do:  

a) wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, w tym zielonych szkół i 

turnusów rehabilitacyjnych, 

b) wypoczynku letniego organizowanego przez pracowników we własnym zakresie, 

c) wycieczek turystyczno-krajoznawczych, organizowanych wyłącznie dla osób 

uprawnionych,  

d) biletów do kin, teatrów, oper, na występy estradowe, imprezy sportowe, rekreacyjne, 

itp.  

2. Przy wypłacie świadczeń z tytułu wypoczynku wakacyjnego pracowników i ich rodzin 

wprowadza się współczynnik przeliczeniowy, który uzależnia wysokość świadczeń od 

wysokości dochodu brutto na jednego członka rodziny pracownika lub emeryta.  

3. Osoba zakwalifikowana do refundacji wypoczynku otrzymuje kwotę obliczoną na 

podstawie przemnożenia świadczenia przez współczynnik odpowiedni do wysokości jej 

dochodu brutto na jednego członka rodziny pracownika lub emeryta.  

4. Współczynniki są ustalane w preliminarzu wydatków i podlegają corocznej aktualizacji 

w zależności od stopnia zmiany dochodów.  

5. Kwoty dochodu, do których dobrany jest odpowiedni współczynnik, ustalane są każdego 

roku w preliminarzu wydatków. 

§ 15 

1. Częstotliwość przydziału świadczeń z tytułu wypoczynku wynosi:  

 wczasy wypoczynkowe organizowane w ośrodkach wczasowych – raz w roku,  

 kolonie i obozy dla dzieci – raz w roku,  

 wycieczki krajowe i zagraniczne – raz na dwa lata.  

2. Ograniczenia częstotliwości świadczeń nie dotyczą wycieczek organizowanych przez 

Zespół wyłącznie  dla osób uprawnionych. 

§ 16 

1. Osoby ubiegające się o świadczenia z tytułu wypoczynku oraz działalności kulturalnej i 

turystycznej składają wnioski do dyrektora Zespołu.  

2. Kwalifikacji na formy wypoczynku dokonuje dyrektor w porozumieniu z komisją 

socjalną.  

3. Projekt podziału dofinansowań wczasów i kolonii powinien być podany do publicznej 

wiadomości, co najmniej 14 dni przed jego ostatecznym zatwierdzeniem. Zgłaszane 

przez pracowników uwagi i zastrzeżenia będą rozpatrywane przy zatwierdzeniu 

przydziału.  

 



VIII. INNE IMPREZY GRUPOWE 

§ 17 

Środki ZFŚS przeznaczone na imprezy grupowe mogą być wykorzystane na pokrycie 

kosztów:  

1) różnych imprez grupowych, np. spotkań sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku 

sobotnio-niedzielnego, wieczorków zapoznawczych itp.;  

2) imprezy choinkowej dla dzieci od roku do 14 lat połączonej z zakupem paczek 

okolicznościowych 

 

IX. INNE ŚWIADCZENIA SOCJALNE 

§ 18 

Ze środków ZFŚS mogą być udzielone zapomogi rzeczowe i finansowe, pracownikom i 

emerytom uprawnionym do korzystania z ZFŚS, z tytułu:  

1) indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby, 

śmierci,  

2) szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej  

3) Wysokość zapomogi z ZFŚS uzależniona jest od wysokości środków ujętych w 

preliminarzu oraz od sytuacji socjalnej osoby uprawnionej. 

 

X. EWIDENCJA ŚWIADCZEŃ ZFŚS 

§ 19 

1. Ewidencję świadczeń socjalnych prowadzi pracownik upoważniony przez dyrektora 

Zespołu. 

2. Ewidencja prowadzona jest dla każdego uprawnionego oddzielnie w formie karty 

ewidencyjnej zawierającej informacje o korzystaniu ze środków funduszu.  

3. Ewidencja świadczeń obejmuje:  

 przydział skierowań na wczasy wypoczynkowe i dofinansowanie wypoczynku 

indywidualnego,  

 skierowanie dzieci na obozy i kolonie,  

 zapomogi rzeczowe i finansowe,  

 pożyczki mieszkaniowe,  

 inne świadczenia socjalne.  

 

 



XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20 

Z postanowieniami niniejszego Regulaminu powinni zapoznać się wszyscy pracownicy. 

Regulamin powinien być udostępniony do wglądu na każde żądanie pracownika.  

§ 21 

1. Regulamin ZFŚS i nowelizacje (poprawki) opracowuje dyrektor w porozumieniu z 

organizacjami związkowymi działającymi na terenie Zespołu.  

2. Poprawki (nowelizacje) do Regulaminu ZFŚS powinny być dołączone do oryginału.  

§ 22 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa wymienione w podstawach opracowania regulaminu.  

 

§ 23 

Regulamin wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia. 

 

 

W uzgodnieniu ze związkami:              Zatwierdzam:  

 

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

       podpis dyrektora Zespołu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1do Regulaminu ZFŚS       z dnia ………………………..-

WZÓR- 

Kędzierzyn-Koźle, ………………………… 

WNIOSEK 

o przyznanie pomocy finansowej (rzeczowej) dla pracownika oraz emeryta  

Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 

 

1. Nazwisko i imię pracownika …………………………………………………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko współmałżonka ……………………………………………………………………………………………… 

3. Miejsce pracy współmałżonka ………………………………………………………………………………………………… 

4. Imię i data urodzenia dzieci pozostających na utrzymaniu pracownika: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Oświadczenie o dochodzie (przychód-koszty uzyskania) 

- za rok  ……………, 

Pracownik 

Współmałżonek          ………………………… złotych, 

-emeryt ZOOiW ………………………… złotych, 

6. Średni miesięczny dochód brutto na 1 osobę w rodzinie ……………………… złotych. 

 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy 

odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 247 § 1 K.K.) 

 

…………………………………………………… 

Data i podpis wnioskodawcy 

Adnotacja komisji: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpisy członków komisji: 

………………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………………       …………………………………………… 

        Decyzja Dyrektora 

 

 

 



Załącznik NR 2 do Regulaminu ZFŚS       z dnia………………………… 

WZÓR- 

 

 

………………………………………. 

(Imię i nazwisko) 

 

………………………………………. 

 (adres) 

 

……………………………………… 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu  Mieszkaniowego 

 

 

Proszę o przyznanie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki 

w wysokości……………………zł na cele mieszkaniowe. Pożyczkę chcę przeznaczyć na: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

(dokładnie określić przeznaczenie) 

 

Pożyczkę zobowiązuję się spłacić w ……… równych ratach miesięcznych. 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że pożyczka zostanie przeznaczona wyłącznie na cel przewidziany we wniosku. 

Obecnie mieszkam w mieszkaniu (domu) o powierzchni użytkowej ……….. m2, 

składającego się z ………..pokoi. Wraz ze mną  zamieszkuję następujące osoby prowadzące 

ze mną gospodarstwo domowe:  

 

1…………………………………………………………………………….pozyczkobiorca 

2…………………………………………………………………………….współmałżonek 

3…………………………………………………………………………….dzieci 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

Średni miesięczny dochód brutto na 1 członka rodziny za m-c ……………….. 

wynosi………… 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczam, że nie jestem obciążona/ny zobowiązaniami, które uniemożliwiłyby mi spłatę 

pożyczki. 

Na poręczycieli proponuję: 

1.Panią(a)……………………………………………………………………………….. 

                                                  (imię i nazwisko) 

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

                                                        (adres) 

2.Panią(a)  .……………………………………………………………………………... 

        (imię i nazwisko) 

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

 

          

         ……………………………….. 

         (data i podpis pożyczkobiorcy) 

 

 

 

Potwierdzenie zatrudnienia 

Zaświadcza się, że Pani(n)……………………………………………………………………… 

      (Imię i nazwisko) 

 

jest zatrudniona(y) w …………………………………………………………………………... 

      (nazwa zakładu pracy) 

na stanowisku………………………………………………………………………………………………………. 

 

na czas……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

       ………………………………………….. 

                    (stanowisko i podpis potwierdzającego) 

Stanowisko Komisji Socjalnej 

 

Przyznać pożyczkę w wysokości ……………………zł., nie przyznać pożyczkę  w wysokości 

………………….zł. 

 

        ……………………………… 

            (podpisy członków Komisji) 

 

 

Zatwierdzam, nie zatwierdzam stanowisko Komisji Socjalnej.  

 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle dnia……………     ………………………… 

               (podpis Dyrektora) 

 


