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REGULAMIN 

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZE Ń SOCJALNYCH 

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W JASTROWIU 

 

I.  Postanowienia ogólne 

 

         § 1.  1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej   

Regulaminem, wprowadzony został na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r.                     

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz.335 ze zmianami). 

2.  Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele               

i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń 

finansowanych  z Funduszu. 

 

§ 2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu użyte pojęcia oznaczają: 

1) Fundusz - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony w Urzędzie Gminy                           

i Miasta w Jastrowiu na podstawie ustawy wymienionej w § 1 ust.1, 

2) pracodawca lub zakład – Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie lub Urząd Gminy                         

i Miasta Jastrowie, 

3) minimalne wynagrodzenie za pracę - wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie          

z dnia  10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, 

poz.1679). 

 

II. Zasady tworzenia Funduszu i administrowanie jego środkami 

 

§ 3. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego (obowiązkowego), 

naliczonego w stosunku do przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby 

osób zatrudnionych w zakładzie, skorygowanej na koniec roku do faktycznej przeciętnej 

liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego, wynosi na jednego zatrudnionego 

37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (z roku 

poprzedniego lub z drugiego półrocza roku poprzedniego jeśli jest wyższe) ogłaszanego 

corocznie, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym  

 



2 
 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", nie później niż do 20 lutego każdego 

roku. Wysokość odpisu zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia na każdego 

emeryta        i rencistę objętego opieką socjalną. 

 

§ 4. Niezależnie od odpisów, o których mowa w § 2, Fundusz podlega zwiększeniu o: 

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

z działalności socjalnej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu  

świadczeń socjalnych, 

     2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 

     3) odsetki od środków Funduszu, 

     4) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 

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

         działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie  

         zakładowych obiektów socjalnych, 

     6) inne środki określone w odrębnych przepisach. 

 

§ 5.1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, na który 

pracodawca przekazuje równowartość pieniężną dokonanych odpisów na Fundusz na dany 

rok w wysokości, terminach i na warunkach określonych w art.6 ust.2 ustawy o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych.  

2. Funduszem administruje pracodawca. 

3. Wydatkowanie środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 

odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie rocznego planu dochodów            

i wydatków Funduszu, ustalonego przez pracodawcę uzgodnionego z przedstawicielem 

załogi  w terminie do końca lutego każdego roku.    

4. Koszty obsługi wyodrębnionego rachunku bankowego Funduszu obciążają koszty 

działalności pracodawcy. 

5.  Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok 

następny. 

6.  Z Funduszu nie można pokrywać wydatków, które nie mogą być z niego finansowane,     

ani obciążać Funduszu zobowiązaniami ponad kwotę zgromadzonych na rachunku bankowym 

środków  finansowych Funduszu.  
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III.  Uprawnieni do korzystania ze środków Funduszu 

           § 6.  Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są pracownicy 

Urzędu    Gminy i Miasta w Jastrowiu:  

1)  zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,  

2)  przebywający na urlopach wychowawczych, 

3)  zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych,  

4)  zatrudnieni w ramach robót publicznych, 

5)  emeryci i renciści – byli pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu w wysokości   

     50% 

6)  członkowie rodzin wymienionych w pkt  1 – 5: 

      -  małżonkowie,  

      -  dzieci własne i współmałżonków do lat 18, a jeśli się kształcą to do czasu     

         ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat – bez względu na   

         pobieranie lub nie pobieranie zasiłku rodzinnego, 

§ 7.  Uprawnienia do korzystania ze środków Funduszu nabywa się po przepracowaniu           

6 miesięcy.  

IV.   Zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele 

i rodzaje działalności socjalnej 

§ 8. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie     

następujących form:    

1) Wypoczynek dzieci do lat 18 w formie kolonii, obozów, zimowisk, zielonej szkoły; 

warunki: uprawnieni – osoby wymienione w § 8 pkt 1, możliwość skorzystania raz w 

roku do kwoty nieprzekraczającej 600 zł 

2) wypoczynek zorganizowany w formie turnusów rehabilitacyjnych; warunki: 

uprawnieni - osoby wymienione w § 6 pkt 1,5; zwrot części poniesionych wydatków 

po przedłożeniu faktury 

3) świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi       

korzystającemu  w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego                 

w wymiarze  co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

 wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu                

podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika; 

4) wycieczki krajoznawczo-turystyczne; warunki: uprawnieni - osoby wymienione w § 6          

pkt 1,2,5;  
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5) usługi kulturalno-oświatowe w formie biletów do kina, teatru, muzeum itp.; warunki: 

uprawnieni - osoby wymienione w § 6; 

6) spotkania integracyjne; warunki: uprawnieni - osoby wymienione w § 6 pkt 1,2,5 i 6;  

7) pomoc materialno-rzeczowa w formie bonów towarowych, paczek; warunki: 

uprawnieni - osoby wymienione w § 6 pkt 1-5 zgodnie z załącznikiem nr 3;   

8) paczki dla dzieci do lat 16  

9) pomoc losowa; warunki: uprawnieni - osoby wymienione w § 6 pkt. 1,2 i 5 możliwość 

skorzystania raz w roku do kwoty nie przekraczającej 100% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę; 

    § 9. 1. Udzielenie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe, w tym     

na budowę, remont lub modernizację domu mieszkalnego lub mieszkania według zasad 

ustalonych w załączniku nr 2.  

                      Udzielenie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe, w tym na 

budowę, remont lub modernizację domu mieszkalnego lub mieszkania 

1) pożyczka na remont i modernizację mieszkania wynosi 4000 zł 

2) pożyczka na remont i modernizację domu mieszkalnego wynosi 4000 zł 

3) pożyczka na wykup mieszkania lub budowę domu mieszkalnego wynosi 10000 zł, 

przy czym przy wykupie poniżej w/w stawki do wartości określonej w dokumentach 

zakupu.  

2. Przyznanie świadczenia indywidualnego, usługi lub pomocy z Funduszu następuje na  

podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego  po przepracowaniu jednego roku                 

w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie. 

3. Pożyczek na cele mieszkaniowe udziela się na pisemny wniosek z poręczeniem 2 osób na   

następujących warunkach: /załącznik nr 2/  

1) poręczenie może udzielić wyłącznie osoba osiągająca stałe dochody; za zgodą 

pracodawcy poręczenia mogą udzielić także inne osoby niż pracownicy, 

2) pomoc zwrotna udzielona na cele mieszkaniowe może być umorzona w całości lub 

części, po uzgodnieniu z Komisją socjalną ZFŚS wybranym przez załogę,  

w wyjątkowych wypadkach losowych, zgonu których zaistnienie uniemożliwia spłatę 

pomocy zwrotnej,  

3) wysokość oprocentowania pomocy zwrotnej wynosi 2% w stosunku rocznym 

4) w przypadku nie zapłacenia choćby jednej raty pożyczki od dnia następującego          

po terminie płatności raty naliczane są odsetki ustawowe od całej pozostałej do spłaty 
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kwoty należności głównej powiększonej o należne odsetki umowne,                             

a pożyczkobiorca i poręczyciel zostają  wezwani do natychmiastowej spłaty pożyczki  

5) spłata pożyczki następuje od następnego miesiąca od odebrania pożyczki, przez 

potrącenie wymaganej raty z wynagrodzenia. 

 

V.  Postępowanie w sprawach o przyznawanie świadczeń socjalnych 

 

          § 10.1. Przyznawanie świadczeń z Funduszu na podstawie niniejszego Regulaminu 

odbywa się  na wniosek uprawnionego. 

2. Środki funduszu nie są środkami należnymi – osoba uprawniona może uzyskać 

świadczenie. 

3. Podstawą do przyznawania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na  

osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu z wyłączeniem dodatkowych nagród lub              

„jubileuszówki” i „trzynastki” składanym przedstawicielowi załogi. W przypadku niezłożenia 

oświadczenia, przyjmuje   się  najwyższy pułap w tabeli dopłat dotyczący dochodu na członka 

rodziny.  W uzasadnionych przypadkach szczególnie co do prawdziwości danych o stanie 

dochodowym dopuszcza się możliwość weryfikacji powyższych danych.  

4. Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na członka rodziny są łączne 

dochody brutto wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

uprawnionego   z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek.  

5. Kwoty dofinansowania do różnych form wypoczynku osób uprawnionych przyznaje się               

według szczegółowej tabeli ze wskaźnikiem %, opracowanej przez Burmistrza Gminy             

i Miasta  w Jastrowiu z zastosowaniem kryterium dochodowego w uzgodnieniu ze wspólnym 

przedstawicielem załogi ZFŚS.  

6. Podstawą do dopłaty  przyznanej ze środków ZFŚS na wypoczynek – „świadczenie 

urlopowe” – jest skorzystanie przez pracownika z urlopu obejmującego co najmniej 14 dni 

kalendarzowych wypoczynku. 

 

7. W przypadku świadczeń wymienionych w § 8 pkt 5,9  wysokość świadczenia jest stała bez 

względu na dochody w rodzinie zgodnie z preliminarzem wydatków. 

8. Przy przyznawaniu  świadczeń w ramach działalności socjalnej bierze się pod uwagę                                

w pierwszej kolejności:  

1) indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby 

2) szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej  
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9.  Decyzje o przyznawaniu osobom uprawnionym świadczeń ze środków ZFŚS podejmuje 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie w uzgodnieniu z Komisją Socjalną ZFŚS. 

10. Burmistrz Gminy i Miasta w Jastrowiu może dać  Komisji Socjalnej ZFŚS upoważnienie 

do opiniowania wniosków o przyznawanie osobom uprawnionym świadczeń ze środków 

ZFŚS. 

11. Odmowa przyznania wnioskowanego świadczenia wymaga uzasadnienia. 

 

VI.  Postanowienia końcowe 

          § 11. Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu na zebraniu wybierają 

większością  głosów Komisję Socjalną ZFŚS i odwołują ją. 

§12. Świadczenia przyznane uprawnionym przed dniem wejścia w życie niniejszego     

Regulaminu realizowane są na zasadach wcześniej obowiązujących i nie podlegają 

ponownemu rozpatrzeniu. 

§13.1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy  

powszechnie obowiązujące.  

2. Treść regulaminu podlega uzgodnieniu z  Komisją socjalną ZFŚS. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2017r. po uprzednim jego uzgodnieniu                      

z Komisją Socjalną ZFŚS wybraną w trybie ust.1 niniejszego paragrafu.  

 

Komisja Socjalna ZFŚS:                                                           Burmistrz: 

1.  Kamińska Krystyna                   -   …………............                                 1. ………………………….…….                                                       

2.  Januszkiewicz Justyna               -   ……..………….. 

3.  Jędrzejczak Katarzyna               -   ……..……..…… 

4.  Blicharz-Głowacka Małgorzata -  ……….…….….. 

5.  Puzio Wiesław                           -  ……………..….. 

6.  Kozłowski Piotr                         -  …………………                                                                                          

 

                                                                          

                   


