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R E G U L A M I N 

 

ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH 

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY „Pod Akacją” w Lublinie 
 

opracowany na podstawie: 

 

1. Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych /Dz.U. 2020 poz. 170 z dnia 

04.06.2020r./  

2. Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych /Dz.U. Nr 55 poz. 234/. 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie  

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych /Dz.U. Nr 43 poz. 168/. 

4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 

5. Karta Nauczyciela tekst ujednolicony /Dz. U. z 2019 poz. 2215 z dnia 15.11.2019 r./ art.53 

pkt. 1a. 

6. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. /Dz.U. 2018 r. poz. 1000/   

 

W uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową ustala się Regulamin określający zasady 

przeznaczenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu 

Kultury „Pod Akacją” w Lublinie zwanego dalej „Pracodawcą” na poszczególne cele, rodzaje i formy 

działalności oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z tego Funduszu. 

 

 

I.  Postanowienia ogólne. 

 

Tworzenie i gospodarka środkami funduszu 

 

     Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego                        

w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa tj.: 

a/ dla nauczycieli dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   

w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby 

nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny 

wymiar zajęć), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych 

nauczycieli przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć)  

i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie 

art.5 pkt. 1 lit. A i art. 6 ust. 1 pkt.2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej. 

b/ dla pozostałych pracowników wysokość corocznego odpisu podstawowego na Fundusz wynosi 

37,5 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim 

półroczu tego roku, jeżeli przeciętne wynagrodzenie w tym okresie było wyższe niż 

średnioroczne. 

c/ odpisy, o których mowa w pkt. 1 ust. a, b oraz odpisy dokonane na emerytów i rencistów                       

- byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w placówce. 

1. Środki Funduszu zwiększa się o: 

a. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 

b. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 
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c. inne środki określone w odrębnych przepisach. 

2. Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób 

uprawnionych uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku 

pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej. 

3. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu określa roczny plan działalności socjalnej 

ustalony przez Pracodawcę ze związkami zawodowymi. 

4. Funduszem administruje Pracodawca. 

5. Decyzje o przyznaniu świadczeń z Funduszu podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu  

ze związkami zawodowymi działającymi na terenie placówki. 

6. Przepisy ustawy nie zezwalają na przyznawanie świadczeń w jednakowej wysokości 

wszystkim uprawnionym. 

Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego, a świadczenia mają wyłącznie charakter 

uznaniowy. 

 

II . Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

Uprawnionymi są: 

1. Pracownicy: 

a/ pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy 

o pracę zawartej na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo, na podstawie mianowania, 

b/pracownicy przebywający na urlopach: macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych,  

dla poratowania zdrowia, świadczeniu rehabilitacyjnym. 

2. Emeryci i renciści – w rozumieniu regulaminu są to osoby, które przeszły na zaopatrzenie 

emerytalne lub rentowe bezpośrednio po zakończeniu pracy w MDK „Pod Akacją”, jeżeli nie 

podjęły zatrudnienia u innego pracodawcy. 

3. Z Funduszu Świadczeń Socjalnych korzystają członkowie rodzin tj.: 

a/ współmałżonkowie,  

b/ dzieci własne pozostające na utrzymaniu i wychowaniu, dzieci przysposobione  

oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do ukończenia 18 roku życia,                    

a jeżeli kształcą się w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

25 lat (po przedstawieniu dokumentu – ksero legitymacji szkolnej, studenckiej), 

c/dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie  

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w którym określono,  

że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 16 roku życia, mieszkające we wspólnym 

gospodarstwie oraz pozostające na wyłącznym utrzymaniu i wychowaniu: pracownika, 

emeryta, rencisty, dzieci przysposobione oraz przyjęte w ramach rodziny zastępczej - bez 

względu na wiek, do momentu podjęcia pracy lub zawarcia związku małżeńskiego,  

d/ dzieci po zmarłych pracownikach zatrudnionych u pracodawcy, jeżeli były na ich 

utrzymaniu do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkole, do czasu ukończenia 

nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat (po przedstawieniu dokumentu – ksero 

legitymacji szkolnej, studenckiej). 

 

 

 

III   Przeznaczenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

Z Funduszu mogą być finansowane lub dofinansowywane następujące świadczenia: 

1. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli wypłacane na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela. 

2. Różne formy wypoczynku dla osób uprawnionych na podstawie złożonego wniosku  

(zał. Nr 2 do Regulaminu): 

a/ wczasy zorganizowane i indywidualne, 

b/ wczasy lecznicze,  

c/ wczasy turystyczne, 

d/ wypoczynek indywidualny weekendowy w dni wolne od pracy dla osób uprawnionych raz 

w roku dla jednej osoby uprawnionej z rodziny z wyłączeniem małżeństw pracowników  
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i emerytów placówki pod warunkiem zabezpieczenia w pierwszej kolejności środków  

na dofinansowanie form określonych w III.1., III.2.a,b,c.  

3. Działalność kulturalna i sportowo-rekreacyjna: 

a/ organizacja zbiorowego uczestnictwa uprawnionych osób w życiu kulturalnym np.: wyjścia 

do teatrów, kin, muzeów, itp.,  

b/ organizacja zbiorowego uczestnictwa uprawnionych w wycieczkach turystyczno-

krajoznawczych i innych wyjazdach zorganizowanych. 

4. Organizowanie imprez kulturalnych oraz dofinasowanie indywidualnej aktywności kulturalno-

oświatowej i sportowo-rekreacyjnej dla uprawnionych dzieci. Podstawą ustalenia wieku jest 

spełnienie kryterium do dnia urodzenia dziecka.  

5. Pomoc bezzwrotna materialna: 

a/ zapomoga socjalna, 

b/ zapomoga losowa (śmierć członka rodziny, ciężka długotrwała choroba, kradzież, 

włamanie, zalanie, itp. i innych udokumentowanych). 

6. Świadczenie pieniężne, świadczenie rzeczowe, paczka żywnościowa dla osób uprawnionych. 

7. Pomoc na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (zał. Nr 5 do Regulaminu). 

8. Dofinansowanie do opieki nad dziećmi pracowników w żłobkach i przedszkolach oraz innych 

formach wychowania pozaszkolnego. 

 

IV Zasady i warunki korzystania z Funduszu. 

 

 

Podstawę do obliczenia ulgowych usług i świadczeń stanowi średni dochód przypadający  

na osobę w rodzinie wskazany w oświadczeniu osoby uprawnionej do korzystania  

z Funduszu (zał. Nr 1 do Regulaminu). Termin złożenia oświadczenia do 10 maja 

- do wniosków o przyznanie świadczenia rozpatrzonych przed 10 maja danego roku stosuje się 

kryteria dochodowe zawarte w oświadczeniu o wysokości osiągniętego dochodu z roku 

poprzedniego, 

- osoba uprawniona zamierzająca skorzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczenia  

z Funduszu jest zobowiązana do złożenia oświadczenia dyrektorowi o wysokości osiągniętych 

dochodów w poprzednim roku kalendarzowym (zał. Nr 1 do Regulaminu), 

- oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów sporządza się na podstawie rocznych zeznań 

podatkowych PIT za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego  

o  dochodzie osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, 

- do oświadczenia osoba uprawiona jest zobowiązana przedstawić do wglądu dyrektorowi 

potwierdzone przez Urząd Skarbowy zeznanie podatkowe PIT za poprzedni rok kalendarzowy lub 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, a także inne dokumenty celem potwierdzenia prawdziwości 

danych zawartych w oświadczeniu. Prawdziwość danych potwierdza podpisem dyrektor po 

wglądzie do przedłożonych dokumentów. Osoba, która nie chce przedstawić do wglądu 

stosownych dokumentów o dochodzie może złożyć oświadczenie o chęci bycia 

zakwalifikowanym do grupy o najwyższym dochodzie w celu korzystania ze świadczeń z ZFŚS, 

- w przypadku istotnej zmiany życiowej, rodzinnej, materialnej osoba uprawniona zobowiązana 

jest do zaktualizowania oświadczenia o dochodzie przez złożenie dokumentów potwierdzających 

te zmiany. 

Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba może przeprowadzić wywiad środowiskowy, 

mający na celu potwierdzenie sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej pracownika. 

 

1. Pomoc z ZFŚS przyznawana będzie do wysokości posiadanych środków  

w/g każdorazowo ustalanej tabeli dofinansowania (zał. Nr 3 do Regulaminu). Dofinansowanie 

przyznaje się na podstawie wniosków złożonych każdorazowo na poszczególne świadczenie 

w sekretariacie MDK w terminie ustalonym przez pracodawcę. 

a/ dopłata do wypoczynku pkt III.2.a,b,c (wczasy, sanatoria, kolonie, obozy, wczasy pod 

gruszą itp.),  

  - osoby uprawnione z ww. dofinansowania mogą korzystać raz w roku (w zależności  

od posiadanych środków), 
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  - wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży należy udokumentować informacją  

od organizatora, fakturą lub rachunkiem,  

b/ dopłata do indywidualnego wypoczynku weekendowego przyznawana jest raz  

w roku pod warunkiem zabezpieczenia w pierwszej kolejności środków na dofinansowanie 

form określonych w III.1, III.2.a,b,c. Wniosek nie może być złożony,  

a dofinansowanie  przyznane w okresie przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim, 

c/ dopłata do działalności kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej  

- warunkiem udziału w formach zorganizowanych jest wpisanie się na listę uczestników, 

- osoba uprawniona powinna uregulować pozostałą należną kwotę (o ile taka występuje)  

z tytułu uczestnictwa w imprezie, przy uwzględnieniu kwoty dofinansowania, wpłata powinna 

być dokonana na konto ZFŚS,  

- osoba, która zadeklarowała uczestnictwo w imprezie i została wpisana na listę uczestników 

w przypadku rezygnacji  zobowiązana jest do poinformowania o tym pracodawcy w terminie 

trzech dni przed rozpoczęciem imprezy (nie dotyczy nagłych wypadków),      

d/ organizowanie imprez kulturalnych oraz dofinasowanie indywidualnej aktywności 

kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej dla uprawnionych dzieci. Warunkiem 

uzyskania indywidualnej dopłaty jest dołączenie do wniosku dokumentu, wystawionego na 

osobę uprawnioną, potwierdzającego wysokość poniesionego wydatku. Z ww. dofinansowania 

można skorzystać raz w roku do wysokości określonej w tabeli (zał. Nr 3 do Regulaminu),  

e/ pomoc bezzwrotna materialna pkt III.5.: 

- zapomoga socjalna może być w postaci rzeczowej lub finansowej.  Wysokość  takiej 

pomocy uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu zawartego w oświadczeniu 

osoby uprawnionej i wynosi w przypadku średniego miesięcznego dochodu: 

- poniżej i 1000 zł maksymalnie 100 % płacy minimalnej brutto w danym roku, 

- od 1001zł do 1500 zł maksymalnie 85% płacy minimalnej brutto w danym roku, 

- od 1501zł do 2000 zł maksymalnie 70%  płacy minimalnej brutto w danym roku, 

- od 2001zł do 2500 zł maksymalnie 55%  płacy minimalnej brutto w danym roku, 

- powyżej 2501 zł  maksymalnie 40 % płacy minimalnej brutto w danym roku.  

Ubiegając się o przyznanie zapomogi socjalnej/pomocy należy przedłożyć wniosek  

o przyznanie świadczenia. Do wniosku należy dołączyć do wglądu opis sytuacji będącej 

podstawą do ubieganie się o pomoc, dowody poniesionych wydatków-faktury, zaświadczenia 

lekarskie potwierdzające chorobę, dokumentację potwierdzającą zdarzenie. Pomoc materialną 

przyznaje dyrektor wraz ze związkami zawodowymi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, 

- wysokość pomocy uzależnia się od indywidualnej oceny sytuacji, 

- zapomoga losowa nie jest ograniczona kryterium dochodowym, a jest uzależniona  

od indywidualnej oceny sytuacji przez dyrektora wraz ze związkami zawodowymi, 

- maksymalną i minimalną wysokość udzielanej w danym roku kalendarzowym zapomogi 

socjalnej i losowej określa dyrektor w porozumieniu ze związkami zawodowymi, 

- świadczenie rzeczowe, paczka żywnościowa przyznawana będzie na wniosek osób 

uprawnionych, w związku z ich zapotrzebowaniem na tego typu wsparcie, 

f/ dofinansowanie do opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach oraz innych formach 

wychowania pozaszkolnego określonych w pkt. III.8. Warunkiem uzyskania indywidualnej 

dopłaty jest dołączenie do wniosku dokumentu wystawionego na osobę uprawnioną 

potwierdzającego wysokość poniesionego wydatku. Z ww. dofinansowania można skorzystać 

raz w roku zamiennie z dofinansowaniem do aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-

rekreacyjnej dla dzieci. 

 

2. Pomoc na cele mieszkaniowe w zakresie przyznawania pożyczek remontowo-budowlanych  

w wysokości od 3 000 do 8 000 jest udzielana na podstawie wniosku (zał. Nr  4 Regulaminu) 

składanego w sekretariacie MDK w Lublinie (wg kolejności złożenia wniosku). Pomoc 

udzielana jest na:  

a/ remont, modernizację lokali, budynków mieszkalnych,  

b/ zakup lokalu mieszkalnego, budownictwo indywidualne – należy przedłożyć do wglądu 

pozwolenie na budowę wydane nie wcześniej niż 7 lat przed złożeniem wniosku, umowę 

deweloperską lub inne dokumenty potwierdzające zamiar dokonania zakupu,  
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- warunkiem złożenia wniosku jest całkowita spłata wcześniej zaciągniętego zobowiązania,  

- podstawą wypłacenia pożyczki jest zawarcie Umowy określającej wysokość pożyczki  

i warunki jej spłaty pomiędzy pracodawcą a pożyczkobiorcą (zał. Nr 5 Regulaminu), 

- pożyczki mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu w wysokości 3% w stosunku rocznym,  

a zabezpieczenie ich spłat wymaga poręczenia dwóch pracowników placówki,  

- przyznana pożyczka przekazywana jest na konto pożyczkobiorcy, 

- emeryci i renciści spłacają pożyczki na konto MDK „Pod Akacją”, 

- spłatę pożyczek na cele mieszkaniowe ustala się maksymalnie na 4 lata, ale nie dłużej niż na 

okres, na jaki jest zawarta umowa o pracę, 

- spłata pożyczek rozpoczyna się następnego miesiąca, nie później niż po upływie  

2 miesięcy od daty jej udzielenia, 

- pracodawca może w uzasadnionych przypadkach zawiesić spłatę pożyczki na okres  

3 miesięcy, przedłużając okres jej spłaty (na wniosek pożyczkobiorcy), 

- w szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, gdy występują zdarzenia 

losowe w sposób rażący pogarszające sytuację materialną dłużnika, pracodawca  

po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi może podjąć decyzję o częściowym lub 

całkowitym umorzeniu oraz odroczeniu jej spłat, 

- niespłacona pożyczka udzielona ze środków ZFŚS staje się natychmiast wymagalna w razie 

rozwiązania stosunku pracy, 

- osoby niespłacające pożyczki w określonym terminie, przy braku możliwości 

wyegzekwowania jej od żyrantów, będą kierowane na drogę postępowania sądowego, 

- w przypadku zgonu pożyczkobiorcy zadłużenie zostaje umorzone w całości. 

 

 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Przyznanie osobom uprawnionym świadczeń z Funduszu należy do decyzji pracodawcy 

uzgodnionej ze związkami zawodowymi. 

2. Odmowa przyznania świadczenia, o które ubiega się osoba uprawniona wymaga uzasadnienia 

pisemnego. 

3. Pracodawca wraz ze związkami zawodowymi każdorazowo sporządza protokół  

z przyznanych świadczeń w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz przekazuje się do akt, 

drugi bez kwot przypisanych do osoby ze względu na ochronę danych osobowych pozostawia 

się do wglądu pracowników w sekretariacie placówki). 

4. Ewidencję udzielonych pożyczek przez Pracodawcę w poszczególnych latach kalendarzowych 

w celu prawidłowego przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu prowadzi pracownik 

administracji. 

5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

6. Regulamin został podany do wiadomości pracowników - każdy ma prawo wglądu 

do niniejszego Regulaminu udostępnionego przez pracownika sekretariatu. 

7. Regulamin może być zmieniony tylko po uzgodnieniu tych zmian z zakładowymi 

organizacjami związkowymi. 
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Ustala się załączniki do regulaminu: 

 

1. Oświadczenie o wysokości dochodów w poprzednim roku kalendarzowym osób 

uprawnionych. 

2. Wniosek o przyznanie świadczenia. 

3. Tabela dofinansowań do wypoczynku dla pracowników, emerytów, rencistów, dzieci 

każdorazowo na dany rok kalendarzowy.  

4. Wniosek o przyznanie pożyczki. 

5. Umowa pożyczki z ZFŚS. 

 

Traci moc prawną: 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Młodzieżowego Domu Kultury  

z dnia 29.07.2016r. 

Niniejszy Tekst Jednolity Regulaminu został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa 

Polskiego i Organizacją Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty  

i Wychowania Nr 2 w Lublinie i obowiązuje od dnia  17.11.2020 r. 

 

 

W uzgodnieniu ze związkami:       Zatwierdzam: 

 

 

 

 

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

  

                        

 

 

.................................…. 
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Zał. Nr 1 

do Regulaminu ZFŚS  

MDK „Pod Akacją” 
         Oświadczenie o dochodach 

………………………………….. 

 imię i nazwisko 

…………………………………. 

 pracownik, emeryt, rencista 

(właściwe podkreśl)   Oświadczenie 

pracownika o osiąganych dochodach i sytuacji rodzinnej 

 

1. Sytuacja rodzinna (współmałżonek, dzieci własne, przysposobione, przyjęte na  

      wychowanie w ramach rodziny zastępczej). 

 

Imię i nazwisko 

Stopień 

pokrewieństwa 

Data 

urodzenia 

dzieci 

Stwierdzenie 

/pracuje, nie pracuje, 

uczy się, ksero 

legitymacji/ 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

2. Dochód uprawnionych za rok ……………………. ( na podstawie PIT) 

 

Imię i nazwisko Kwota dochodu 
Składający oświadczenie 

 

 

Małżonek 

 

 

Dzieci 

 

 

 

Dochód roczny 

 

 

Dochód miesięczny 

 

 

Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę  

 

 

       …………………………………… 

     data i podpis składającego 
 

3. Oświadczam, że nie przedstawię PIT-u i innych dokumentów potwierdzających dochody  

do wglądu dyrektora i proszę o zakwalifikowanie mnie do grupy osób o najwyższym dochodzie. 

 

…………………………………… 

             data i podpis składającego 
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Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego, a prawdziwość 

danych w nim zawartych potwierdzenia własnoręcznym podpisem może być weryfikowana w trybie i na 

warunkach określonych w art. 253 k.p.c. 

 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych 

dotyczących zdrowia zawartych w składanym przeze mnie wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS przez 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w  Lublinie jako administratora danych osobowych,  

w celach związanych z rozpatrywaniem wniosków o udzielenie i przyznawanie pomocy z ZFŚS. Podaję dane 

osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

 

………………………..………… 

        (podpis pracownika) 

KLAUZULA INFORMACYJNA  ZFŚS 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 

119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” 

w Lublinie; dane adresowe: Grodzka 11, 20-112 Lublin.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować 

się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: bbi@lublin.eu lub pisemnie na 

adres Administratora danych. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach realizacji zadań administratora związanych  

z działalnością socjalną. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym 

Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

5. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe  przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne 

w celu przyznania świadczeń, a także zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi 

przechowywania dokumentacji finansowej. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 

usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 RODO; 

b) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania ze świadczeń socjalnych 

finansowych   

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych. 

 

 

 

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

           miejscowość, data            podpis osoby składającej oświadczenie 
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Zał. Nr 2 

do Regulaminu ZFŚS  

MDK „Pod Akacją” 

Wniosek o przyznanie 

świadczenia 

 

Lublin…………………… 

………………………….. 
imię i nazwisko 

pracownik- emeryt-rencista 
 

 

        Dyrektor 

     Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” 

       w Lublinie 

 

   Wniosek o przyznanie świadczenia  
 

O dofinansowanie z  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (odpowiednie podkreśl): 

  Kolonii dla dzieci  

  Obozu młodzieżowego 

  Wczasów pracowniczych 

 „Wczasów pod gruszą” 

   Wypoczynek indywidualny weekendowy 

   Pomoc finansowa 

  ……………………… 

 

dla 

………………………………………………………………………………………………… 
   (imię i nazwisko osoby uprawnionej ,stopień pokrewieństwa) 

 

                    …………………………………… 

                        (podpis pracownika) 
 
Decyzja z dnia ………………………protokół nr…………………………………………….. 

 

Przyznano/nie przyznano  dofinansowani…………………………………………………… 

 

w wysokości……………………….słownie………………………………………………..…. 

 

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

 

Oddalono z powodu…………………………………………………………………………… 

 

Uzgodniono ze związkami zawodowymi 

 

         Z AT W I E R D Z A M 
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Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych 

dotyczących zdrowia zawartych w składanym przeze mnie wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS przez 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w  Lublinie jako administratora danych osobowych,  

w celach związanych z rozpatrywaniem wniosków o udzielenie i przyznawanie pomocy z ZFŚS. Podaję dane 

osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

 

………………………..………… 

    (podpis pracownika) 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZFŚS 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 

119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że: 

8. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” 

w Lublinie; dane adresowe: Grodzka 11, 20-112 Lublin.  

9. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować 

się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: bbi@lublin.eu lub pisemnie na 

adres Administratora danych. 

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach realizacji zadań administratora związanych  

z działalnością socjalną. 

11. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym 

Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

12. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe  przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne 

w celu przyznania świadczeń, a także zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi 

przechowywania dokumentacji finansowej. 

13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 

usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 RODO; 

b) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

14. Podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania ze świadczeń socjalnych 

finansowych   

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych. 

 

 

 

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

           miejscowość, data            podpis osoby składającej oświadczenie 
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Załącznik Zał. Nr 3 

do Regulaminu ZFŚS  

MDK „Pod Akacją” 

Tabela dofinansowania 

do wypoczynku 
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Załącznik Zał. Nr 4 

do Regulaminu ZFŚS  

MDK „Pod Akacją” 

Wniosek o przyznanie 

pożyczki  

...........................................................     
 imię i nazwisko        

          

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

 adres zamieszkania 

 

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

 stanowisko 

 

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

 miejsce pracy 

DYREKTOR 

      MŁODZIEŻOWEGO  DOMU  KULTURY 

      „POD AKACJĄ” 

      W  LUBLINIE 

        W N I O S E K  

 
                 Proszę o przyznanie mi pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   

Młodzieżowego  Domu Kultury  „ Pod Akacją” w Lublinie w wysokości:…………………….  

...................................zł. (słownie:..........................................................................…………….. 

................................................................................................................................…………….) 

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

....................................... .............................................         ..................................... 
 miejscowość   ulica    nr domu 

 

............................................    ...................................................  
          pieczęć jednostki      podpis wnioskodawcy 

Potwierdzenie pracownika kadr 

 

- wnioskodawca rozpoczął pracę w obecnej jednostce 

................................................................................................................................. 
     rok, miesiąc 

- na stanowisku......................................................................................................................... 

- na czas nieokreślony  – określony do kiedy....................................................... 

                (niepotrzebne skreślić) 

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

/podpis pracownika kadr/  

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych 

dotyczących zdrowia zawartych w składanym przeze mnie wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS przez 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w  Lublinie jako administratora danych osobowych,  

w celach związanych z rozpatrywaniem wniosków o udzielenie i przyznawanie pomocy z ZFŚS. Podaję dane 

osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

 

………………………..………… 

              /podpis pracownika/ 
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K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A  Z F Ś S  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że: 

15. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”  

w Lublinie; dane adresowe: Grodzka 11, 20-112 Lublin.  

16. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: bbi@lublin.eu lub pisemnie na adres 

Administratora danych. 

17. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach realizacji zadań administratora związanych z działalnością 

socjalną. 

18. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym 

Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

19. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe  przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu 

przyznania świadczeń, a także zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi przechowywania 

dokumentacji finansowej. 

20. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia na 

zasadach określonych w art. 15-17 RODO; 

b) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych (RODO). 

21. Podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowych  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

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

miejscowość, data    podpis osoby składającej oświadczenie 

D E C Y Z J A 

DYREKTORA  MŁODZIEŻOWEGO  DOMU  KULTURY  „POD AKACJĄ” 

z dnia................................................  

Protokół Nr................ 

Na podstawie protokołu ustaleń dyrektora  ze związkami zawodowymi w trybie i na 

zasadach określonych ustawą z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz.335 z późniejszymi zmianami) 

 przyznaję:  

 Panu/Pani........................................................................................................................... 

 Pożyczkę ze środków funduszu mieszkaniowego w wysokości...................................zł. 

 (słownie:...........................................................................................................................) 

ZATWIERDZAM: 

 

Lublin, dnia......................................    ............................................. 
         podpis osoby upoważnionej 

Podpisy związków zawodowych 

1........................................... 

2........................................... 

INFORMACJA: 1. Integralną część wniosku stanowi wypełniona w 3 egz. umowa 
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Załącznik Zał. Nr 5 

do Regulaminu ZFŚS  

MDK „Pod Akacją 

Umowa pożyczki  

z ZFŚS 

 

U M O W A 
  

W sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  zawarta pomiędzy: 

Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury „ Pod Akacją”  w Lublinie jako dysponentem 

tego funduszu 

 

a Panem/Panią ............................................................................................................................. 

 

zwanym/ą dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym/ą w: 

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

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

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

....................................................................................................... zatrudnionym na stanowisku  

................................................................................. została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

     

Przyznana Panu/Pani pożyczka ze środków ZFŚS w wysokości 

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

/słownie: ....................................................................................................................................../ 

z przeznaczeniem na .................................................................................................................... 

oprocentowana 3 % w stosunku rocznym co stanowi kwotę ...................................................... 

podlega spłacie w całości przez okres ....................... lat w ratach; pierwsza ..........................zł. 

każda następna ........................... zł. miesięcznie poczynając od dnia ......................................... 

 

§ 2. 

Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wypłaty do potrącania należnych rat pożyczki 

wraz z odsetkami – zgodnie z § 1 niniejszej umowy z miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

poczynając od dnia spłat pierwszej raty. 

 

§ 3. 

Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie w wypadku: 

a) rozwiązania stosunku pracy – zwolnienie dyscyplinarne, porzucenie pracy, 

b) sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego lub spółdzielczego, 

c) ustania członkostwa w spółdzielni budownictwa mieszkaniowego. 

 

§ 4. 

Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmian warunków pożyczki 

zawartych w niniejszej umowie. W wypadku tym jednak zakład pracy ustali w porozumieniu 

z pożyczkobiorcą sposób spłaty pożyczki. 
 

§ 5. 

 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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§ 6. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przepisy wykonawcze kodeksu 

cywilnego. 

§ 7. 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują 

– pożyczkobiorca, pracodawca i LCEAO 

 

Na poręczycieli proponuję: 

 

1. ........................................................................................................................................... 

 

dowód osobisty nr ...................... wydany przez .............................................................. 

 

adres zamieszkania ........................................................................................................... 

 

zatrudniony ....................................................................................................................... 

 

2. ........................................................................................................................................... 

 

dowód osobisty nr ...................... wydany przez .............................................................. 

 

adres zamieszkania ........................................................................................................... 

 

zatrudniony ....................................................................................................................... 

 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciąganej przez w/w ze środków 

ZFŚS, wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na potrącenie należnej kwoty 

wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń, upoważniając Dyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury „ Pod Akacją” do wydania zlecenia na potrącenie z listy płac. 

 

 

 

........................................................   Stwierdzam własnoręczność 

pieczęć jednostki         podpisów pożyczkobiorcy  

            i poręczycieli 

 

Podpisy poręczycieli: 

 

1. ....................................................   ........................................................ 

      podpis pracownika kadr 

2. .................................................... 

 

 

 

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

podpis pożyczkobiorcy 


