
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 z dnia 04 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych 
/Dz.U. Nr 43 poz. 163 z 1994r z późniejszymi zmianami/. 

      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 – stan prawny na 06.12.2008r..art.53 pkt. 1a.
      6.   Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r – art. 23, ust. 1 i 2.      

           
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.

Postanowienia ogólne.

     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 podsta. 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.
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1. Środki Funduszu zwiększa się o:
a. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
b. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
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 w porozumieniu z ze związkami zawodowymi
4. Funduszem administruje Pracodawca.
5. Decyzje o przyznaniu świadczeń z Funduszu podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu 

ze związkami zawodowymi wspólnie z Komisją Służb Socjalnych.
6. Przepisy ustawy nie zezwalają na przyznawanie świadczeń w jednakowej wysokości 

wszystkim uprawnionym.
Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego, a świadczenia mają wyłącznie 
charakter uznaniowy.

7. W Młodzieżowym Domu Kultury „ Pod Akacją” powołuje się Komisję Służb
Socjalnych. Zasady działania Komisji określa regulamin.

Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

1. Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać:
a/ pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie 
    umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, określony, na podstawie 
    mianowania,
b/ pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych,
c/ emeryci i renciści - byli pracownicy Pracodawcy.

2. Z Funduszu Świadczeń Socjalnych korzystają członkowie rodzin tj.
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,
- współmałżonkowie,

3. Emerytami i rencistami w rozumieniu regulaminu są osoby, które przeszły na 
zaopatrzenie emerytalne lub rentowe bezpośrednio po zakończeniu pracy

      u Pracodawcy.
4. Dzieci po zmarłych pracownikach zatrudnionych u pracodawcy, jeżeli byli na ich 

utrzymaniu.
    Przeznaczenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

1.   Z Funduszu mogą być finansowane następujące świadczenia:
a/ świadczenie urlopowe dla nauczycieli wypłacane na podstawie art. 53 Karty
    Nauczyciela
b/ wypoczynek urlopowy dla pracowników , emerytów ,rencistów  
    ( 7-14  dni) Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w wysokości  do 90% 
    odpisu podstawowego
c/ wypoczynek dzieci pracowników ( własne i przysposobione)  Młodzieżowego
    Domu Kultury „Pod Akacją” w wysokości do 80% odpisu podstawowego ale nie
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    więcej niż poniesione koszty.
d/ imprezy kulturalne , turystyczne organizowane przez Pracodawcę ( wycieczki, 
    spotkania kulturalne  dla pracowników i ich rodzin, zabawy dla dzieci  w wieku 
    od  2 do 13 lat,
e/ pomoc bezzwrotną w indywidualnych wypadkach losowych- udokumentowanych,

            f/ udzielenie pomocy finansowej na cele mieszkaniowe na warunkach określonych
    umową,
g/ pomoc materialną w formie: bonu towarowego, paczki żywnościowej, świadczenia
    pieniężnego  dla osób zatrudnionych.
h/ dofinansowanie do opieki nad dziećmi pracowników w żłobkach i przedszkolach
    oraz innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości do 80% odpisu 
    podstawowego.

Zasady i warunki korzystania z Funduszu.

Podstawę do obliczenia ulgowych usług i świadczeń stanowi średni dochód przypadający 
na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu osoby uprawnionej 

      do korzystania z Funduszu. Oświadczenie ( wzór – zał. 1) powinno zawierać wszelkie 
      dochody  uzyskiwane przez wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo
      domowe osoby w rodzinie za okres poprzedniego roku kalendarzowego. Termin złożenia
      oświadczenia do 30.05. 
     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 
następujących kryteriów:
a/ dopłata do wypoczynku urlopowego (wczasy, kolonie, obozy) - w/g tabeli 
    odpłatności stanowiącej załącznik Nr 2 do regulaminu,
b/ wysokość pomocy rzeczowej i finansowej każdorazowo ustala Pracodawca 
    wspólnie z Komisją Służb Socjalnych i Związkami Zawodowymi,
c/ dopłaty do działalności kulturalno, turystycznej  - każdorazowo opracowana 
    zostanie tabela  dofinansowania 
d/ dofinansowanie do opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach oraz innych 
    form w wysokości do 80% odpisu podstawowego płatne jest raz w roku lub

               miesięcznie w wysokości 1/12 przyznanej kwoty.
    Przyznanie dofinansowania do żłobka, przedszkola lub innej formy wychowania 
    przedszkolnego wyklucz dofinansowanie do wypoczynku dla tego dziecka.

2. Indywidualna pomoc finansowa na cele mieszkaniowe wynosi:
a/ remont, modernizacja lokali, budynków mieszkalnych – od 3.000,00 - 8.000,00 zł.
b/ uzupełnienie wkładu, kaucji wymaganej przy uzyskaniu mieszkania, nadbudowa
    i rozbudowa budynku mieszkalnego  do 8.000,00 zł.

3. Osoby uprawnione  mogą korzystać z dopłaty co roku (w zależności od posiadanych 
środków finansowych) do wczasów stacjonarnych, leczniczych 
i turystycznych.
Dzieci pracowników mogą korzystać z dopłaty do przyznanego wypoczynku letniego

      lub zimowego jeden raz w roku.
4. Emeryci i renciści - byli pracownicy MDK mogą korzystać z dopłat przyznawanych 

raz w roku zgodnie z planem ZFŚS.
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5. Komisja Służb Socjalnych dokonuje kwalifikacji na wszystkie formy wypoczynku.
6. Dofinansowanie przyznaje się na podstawie wniosków złożonych przez pracownika 

w sekretariacie MDK w terminie ustalonym przez Pracodawcę.
7. Wypłata przyznanego dofinansowania - wczasy pod gruszą, (kolonie ,wczasy
     stacjonarne – na podstawie rachunków, dowodów wpłaty)  dokonana zostanie
      w terminie  do 14 dni  po zatwierdzeniu przez Pracodawcę. 
8. Pomoc finansowa w zakresie udzielania pożyczek remontowo-budowlanych określona

w pkt. 2 jest udzielana na podstawie wniosku składanego w sekretariacie MDK 
w Lublinie (wg kolejności złożenia wniosku)

9. Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty w celu 
otrzymania pożyczki na:
a/  budownictwo indywidualne - pozwolenie na budowę wydane nie wcześniej niż 
    7 lat przed złożeniem wniosku,
b/ zakup lokalu mieszkalnego:

               zaświadczenie od dewelopera, spółdzielni o wysokości wkładu, kaucji
               mieszkaniowej i wskazania brakującej kwoty,
      10. Warunkiem złożenia wniosku jest całkowite spłacenie zadłużenia.

12. Pożyczka na zakup lokalu mieszkalnego przekazywana jest  na konto
1.  pożyczkobiorcy.

      13. Pożyczka na budownictwo indywidualne, zakup lokalu mieszkalnego, może być 
      przydzielona z Funduszu mieszkaniowego tylko jeden raz dla tego samego
      wnioskodawcy.
14. Pożyczka na remont mieszkania lub domu wolnostojącego nie może być udzielana 

częściej, niż co 3 lub 4 lata dla tego samego wnioskodawcy, w zależności od 
wysokości przyznanej pożyczki.

15. Emeryci i renciści mogą spłacać zaciągnięte pożyczki bezpośrednio 
do kasy placówki lub na konto MDK „Pod Akacją”.

16. Wysokość pomocy finansowej, wysokość pożyczki, warunki jej spłaty lub umorzenia 
ustala każdorazowo pracodawca w umowie (zał. 4) zawartej ze świadczeniobiorcą.

17. Pożyczki mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu w wysokości 3 % w stosunku 
rocznym a zabezpieczenie ich spłaty wymaga poręczenie dwóch pracowników 
placówki zatrudnionych na czas nieokreślony.

18. Spłatę pożyczek na cele remontowe, modernizację mieszkania, domu jednorodzinnego
bądź lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość ustala się na okres 3 lub 4 lat 
maksymalnie.

19. Spłatę pożyczek na cele budownictwa indywidualnego i zakup lokalu mieszkalnego
      ustala się na kres 4 lat maksymalnie.
20. Spłata pożyczek rozpoczyna się następnego miesiąca nie później niż po upływie 

2 miesięcy od daty jej udzielenia.
21. Zakład może w uzasadnionych przypadkach zawiesić spłatę pożyczki na okres 

3 miesięcy, przedłużając okres jej spłaty ( na wniosek pożyczkobiorcy).
      22. W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, gdy występują

      zdarzenia losowe w sposób rażący pogarszające sytuację materialną dłużnika, 
      Pracodawca po uwzględnieniu ze Związkami zawodowymi może podjąć decyzję 

o częściowym , całkowitym  umorzeniu lub odroczeniu jej spłat.
22. Nie spłacona pożyczka udzielona ze środków ZFŚS staje się natychmiast wymagalna 

w razie rozwiązania stosunku pracy.
23. Osoby nie spłacające pożyczki w określonym terminie, przy braku możliwości 

wyegzekwowania jej od żyrantów, będą kierowane na drogę postępowania sądowego.
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24. Warunki i zasady spłaty pożyczki w przypadkach, o których mowa w pkt. 23 ustala 
Pracodawca, który pożyczki udzielił.

25. W przypadku zgonu pożyczkobiorcy zadłużenie zostaje umorzone w całości.

Postanowienia końcowe.

1. Organem doradczym w gospodarowaniu Funduszem Świadczeń Socjalnych dla 
Pracodawcy jest powołana przez niego komisja socjalna, która opiniuje i wnioskuje 
o działalności socjalnej. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji 
związkowych działających w placówce oraz poszczególnych grup pracowniczych.

2. Przyznanie osobom uprawnionym świadczeń z Funduszu należy do decyzji 
Pracodawcy uzgodnionej ze Związkami Zawodowymi.

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

4. Komisja Służb Socjalnych każdorazowo sporządza protokół z przyznanych świadczeń 
w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz przekazuje do księgowości, drugi do 
wiadomości pracowników do wglądu w Sekretariacie Placówki).

5. Ewidencję udzielonych pożyczek przez Pracodawcę w poszczególnych latach 
kalendarzowych w celu prawidłowego przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu 
prowadzi wyznaczony pracownik sekretariatu.

6. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa.

7. Regulamin został podany do wiadomości pracowników - każdy ma prawo wglądu 
do niniejszego Regulaminu udostępnionego przez pracownika sekretariatu.

8. Regulamin może być zmieniony tylko po uzgodnieniu tych zmian z zakładową 
organizacją związkową.

9. Traci moc prawną:
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Młodzieżowego Domu 
Kultury z dnia 01.02. 2000r.

10. Niniejszy Regulamin został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego
 i obowiązuje od dnia 01.06.2009 r. 

W uzgodnieniu z ZNP Komisja Służb Socjalnych Zatwierdzam:

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

                       
................................…..
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       Zał. Nr 1
do regulaminu ZFŚS 
MDK „Pod Akacją”

…………………………………..
 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 rodziny za rok ……………………. ( na podstawie PIT)

Imię i nazwisko Kwota dochodu
Składający oświadczenie

Małżonek

Dzieci

Dochód miesięczny

Dochód miesięczny

Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie

……………………………………

     data i podpis składającego

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.
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