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REGULAMIN 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie 

(tekst jednolity)  

 

Rozdział  I 

Postanowienia ogólne 

Art. 1 

       Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 

w Lublinie, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady tworzenia funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej 

„Funduszem”, zasady finansowania poszczególnych celów i rodzajów działalności socjalnej oraz warunki korzystania 

ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Art. 2 

       Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest funduszem specjalnym, którego przeznaczenie i zasady 

gospodarowania są  określone przez: 

1) ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1070); 

2) ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215); 

3) ustawę z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.); 

4) ustawę z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1387 ze 

zm.)  

5) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania 

przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia  odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

(Dz.U. z 2009 r. , nr 43 poz. 349 ze zm.); 

6) obwieszczenie    Prezesa    Głównego    Urzędu   Statystycznego   w   sprawie   przeciętnego 

wynagrodzenia   miesięcznego   w  gospodarce  narodowej  w roku  poprzednim, ogłoszone  w Monitorze 

Polskim przed 20 lutego danego roku; 

7) rozporządzenie   Rady   Ministrów   z   dnia 10  września  2019r.  w   sprawie   minimalnego 

wynagrodzenia   za   pracę   oraz   wysokości   minimalnej   stawki   godzinowej   w   2020r. 

      (Dz. U.  z 2019r. poz. 1778). 

Art. 3 

1. Niniejszy „Regulamin”  stanowi  podstawę  dysponowania  Zakładowym Funduszem Świadczeń  

    Socjalnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie zwanej dalej Poradnią. 

2. Administratorem i dysponentem Funduszu jest dyrektor Poradni w porozumieniu z działającymi  

    w placówce związkami zawodowymi. 

 

http://www.ppp2.lublin.eu/


 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II 

Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Art. 4 

      Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej  

liczby zatrudnionych, według następujących zasad: 

1) Wysokość odpisu podstawowego dla nauczycieli ustala się 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 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa 

w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela i ustalanej corocznie w ustawie budżetowej. 

2) Wysokość odpisu podstawowego dla każdego pracownika administracji i obsługi wynosi 37,5% 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej    

w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu 

stanowiło kwotę wyższą. 

3) Wysokość odpisu podstawowego dla nauczycieli – emerytów i rencistów wynosi 5% pobieranych przez nich 

rent i emerytur. 

4) Wysokość odpisu podstawowego dla każdego emeryta i rencisty – byłego pracownika administracji i obsługi 

wynosi 6,25% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 2). 

Art. 5 

Środki Funduszu zwiększa się o: 

      1)  odsetki od środków funduszu; 

2) darowizny osób fizycznych i prawnych; 

3) wpływy z oprocentowania udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe; 

4)  inne środki określone w odrębnych przepisach. 

Art. 6 

Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

 

Art. 7 

       Odpisy na ZFŚS  powinny  być  naliczone i  przekazane do dyspozycji do dnia 30  września danego roku, z tym, 

że w terminie do 31 maja winna być  przekazana kwota stanowiąca co najmniej 75% wartości odpisów. 

 

Art. 8 

Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 

 

 

Rozdział  III 

Przeznaczenie Funduszu, zakres świadczeń 

Art. 9 

1. Z   odpisu   na  Zakładowy  Fundusz Świadczeń  Socjalnych wypłacane będzie   nauczycielom do 

    końca    sierpnia   każdego   roku   świadczenie   urlopowe     wysokości   odpisu  podstawowego, 

    wymiaru  czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.  

2. Do  otrzymania    świadczenia  urlopowego  uprawnieni  są nauczyciele  czynni, przebywający na  

    urlopach   macierzyńskich,  ojcowskich,   rodzicielskich,   wychowawczych   oraz   urlopach   dla  

    poratowania zdrowia.  



 

 

 

 

 

 

 

3.  Przy  określaniu   wysokości   świadczenia  urlopowego  dla   nauczyciela  bierze się pod  uwagę  

     wymiar  czasu  pracy  określony  w  umowie  o   pracę   lub  akcie  mianowania.  Przepracowane 

     godziny ponadwymiarowo  nie stanowią podstawy do podwyższenia tego świadczenia.  

 4. Okres  zatrudnienia  nauczyciela  w danym  roku szkolnym liczy się od 1 września poprzedniego  

     roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku bieżącego. 

 

Art. 10 

      Środki,  które  pozostaną  na  rachunku  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń   Socjalnych  po     wypłaceniu   

nauczycielom   świadczenia  urlopowego, przeznaczone  są  na  działalność socjalną      prowadzoną na zasadach 

określonych  w Regulaminie. 

Art. 11 

     Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dofinansowane będą: 

1) wypoczynek letni nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów i rencistów organizowany we 

własnym zakresie; 

2) wypoczynek sobotnio-niedzielny nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów i rencistów 

organizowany we własnym zakresie; 

3) wypoczynek zorganizowany uprawnionych dzieci; 

4) różne formy działalności kulturalno-oświatowej i  sportowo-rekreacyjnej organizowane przez pracodawcę 

dla osób uprawnionych; 

5) koszty opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych oraz innych formach 

wychowania przedszkolnego; 

6) pomoc finansowa dla osób uprawnionych, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub 

materialnej, przewlekle chorych, wymagających zaopatrzenia medycznego; 

7) pomoc w postaci zapomogi losowej dla osób uprawnionych w sytuacjach nagłych  i nieprzewidzianych; 

8) pomoc na cele mieszkaniowe, w formie zwrotnej lub bezzwrotnej pożyczki, na warunkach określonych 

umową. 

Art. 12 

          Przeznaczenie środków funduszu na inne cele, niewymienione powyżej może mieć miejsce w przypadkach 

wyjątkowych, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 

 

Rozdział IV 

Uprawnieni do korzystania ze świadczeń  Funduszu 

Art. 13 

1. Do korzystania  z  różnych  rodzajów  i  form  działalności  socjalnej uprawnione są  następujące 

    osoby: 

1) pracownicy   Poradni  bez   względu    na  podstawę   nawiązania  stosunku  pracy  i   wymiar  

          zatrudnienia, z wyłączeniem pracowników  w okresie  przebywania  na urlopach bezpłatnych; 

2) pracownicy  przebywający   na   urlopach:   macierzyńskich,  ojcowskich,  wychowawczych, 

rodzicielskich, dla poratowania zdrowia, świadczeniach rehabilitacyjnych; 

3) emeryci i renciści – byli pracownicy Poradni, którzy rozwiązali umowę o pracę w związku z przejściem na 

emeryturę lub rentę, o ile nie pozostają w innym stosunku pracy zawartym na podstawie umowy o pracę; 

4) członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów; 

5) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz emerytach i rencistach – byłych pracownikach Poradni, 

jeżeli byli na ich utrzymaniu i  którzy jednocześnie otrzymują rentę rodzinną po zmarłym. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Do uprawnionych  członków  rodzin  pracowników  oraz  emerytów i rencistów, o których mowa 

    w ust. 1 pkt 4 i 5 zalicza się:  

1) pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym dzieci własne, przysposobione oraz dzieci przyjęte na 

wychowanie w rodzinie zastępczej, dzieci współmałżonka - do ukończenia nauki w szkole 

ponadpodstawowej; 

2) pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym dzieci własne, przysposobione oraz dzieci przyjęte na 

wychowanie w rodzinie zastępczej, dzieci współmałżonka posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 

bądź orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w którym określono, że 

niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 16 roku życia – bez względu na wiek; 

3) współmałżonków. 

 

Rozdział V 

Ogólne zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS 

Art. 14 

Podziału środków dokonywać się będzie po sporządzeniu kalkulacji uwzględniającej: 

       1) wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli; 

2) odpis na fundusz mieszkaniowy; 

3) potrzeby zgłaszane przez uprawnionych do korzystania z Funduszu; 

4) ilość środków do rozdysponowania. 

Art. 15 

1.  Świadczenia   urlopowe   dla   nauczycieli   wypłacane   będą   zgodnie  z  art. 53  ust. 1a   Karta Nauczyciela. 

    2.  Przyznawanie pozostałych  świadczeń uzależnia  się od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej  osób 

uprawnionych do korzystania z Funduszu. 

Art. 16 

1. Wysokość   dopłat    do    świadczeń   z   Funduszu   oblicza   się  biorąc   pod   uwagę    kryteria  dochodowe 

określone procentowym wskaźnikiem zawartym w  tabelach dopłat (załączniki  nr 1 i 2 do Regulaminu),  cenę 

usługi  lub  świadczenia  oraz ustaloną  w  Regulaminie  maksymalnąwysokość danego świadczenia.  

    2. Podstawę   do    obliczania     maksymalnej     wysokości     świadczenia     stanowi     minimalne wynagrodzenie   

za pracę,    ustalone   w   kwocie   brutto   rozporządzeniem    Rady   Ministrów, 

         obowiązującym od dnia 1 stycznia danego roku, zwane dalej minimalnym wynagrodzeniem. 

      3. Dyrektor  każdorazowo  ustala  maksymalną   kwotę  pomocy   z  Funduszu   zgodnie  z  zapisem 

    w Regulaminie  o  maksymalnej  wysokości   danego  świadczenia  oraz  w  zależności  od  ilości  

    środków do dyspozycji. 

Art. 17 

1. Osoba uprawniona, która będzie ubiegać się o świadczenia z Funduszu jest zobowiązana złożyć  

każdego roku oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na członka rodziny w roku 

poprzednim (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu). 

2. Oświadczenie, o którym mowa w art.17 ust.1 stosuje się do wniosków złożonych do 30 kwietnia roku następnego. 

           3.   Oświadczenie,  o  którym  mowa  w art. 17 ust.1  sporządza  się  na podstawie  rocznych  zeznań  

           podatkowych  PIT  za poprzedni  rok  podatkowy  lub   zaświadczenia  z  Urzędu   Skarbowego   

           o dochodzie członka  rodziny  podlegającego  opodatkowaniu  podatkiem dochodowym od  osób 

           fizycznych.  

     4.  Średni   miesięczny   dochód    ustala   się   sumując   roczny   przychód   wszystkich   członków 



 

 

 

 

 

 

     gospodarstwa  domowego  osoby uprawnionej pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz  

     składki  na  ubezpieczenia  społeczne,  dzieląc  go  przez  12 miesięcy,  a następnie dzieląc przez  

     liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe.  

     5.   Dochód w szczególności obejmuje:  

  1) dochody otrzymane ze stosunku pracy,  

  2) emerytury i renty ze wszystkimi dodatkami;  

  3) dochód z gospodarstwa rolnego;  

            4) dochód z działalności gospodarczej;  

            5) dochód z pracy osiągany przy wykonywaniu wolnego zawodu, stałej działalności 

                wytwórczej lub artystycznej, umowy o dzieło lub zlecenia;  

            6) alimenty,  przy  czym  alimenty  otrzymane  powiększają  dochód,  a  płacone  go  obniżają;  

            7) inne  dochody   opodatkowane  i  nieopodatkowane   (w  szczególności:  staże  europejskie,  

                dotacje unijne, diety radnego, świadczenia 500+, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, 

                świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

                inne). 

    6. Dyrektor  ma    prawo    wglądu    w   dokumentację   (zeznanie    podatkowe  i inne   dokumenty 

        poświadczające  uzyskane  dochody)  osoby  składającej    oświadczenie    celem   potwierdzenia  

        prawdziwości  zawartych  w nim  danych. Osoba,   która nie  przedstawi do  wglądu powyższych 

        dokumentów,   będzie   mogła    korzystać   w    danym   roku  z  usług  i  świadczeń   socjalnych  

        finansowanych z Funduszu w najniższej wysokości. 

   7.  W  przypadku istotnej  zmiany  sytuacji  życiowej,  rodzinnej  i  materialnej,  osoba   uprawniona 

     zobowiązana jest do zaktualizowania oświadczenia o dochodzie. 

    8. Osoby   pobierające    emerytury,    renty    lub   świadczenia   kompensacyjne   zobowiązane    są  

        do  dołączenia  do   oświadczenia  o    dochodzie  zeznania    podatkowego   w   celu   dokonania 

        odpisu podstawowego w adekwatnej wysokości. 

Art. 18 

1.  Osoba   uprawniona   ubiegająca   się   o   świadczenie   z  Funduszu   jest  obowiązana złożyć do 

     sekretariatu   Poradni    odpowiedni   wniosek   o   przyznanie  świadczenia   (załączniki nr  4 - 8  

     do Regulaminu). 

2.  Wszystkie wnioski ewidencjonuje się, nadając im numer i datę wpływu. 

3. Dyrektor   rozpatruje   wnioski  pracowników o  przyznanie   świadczenia z Funduszu  wspólnie 

z przedstawicielami związków zawodowych. 

4. Związki zawodowe wskazują dyrektorowi – w formie pisemnej - przedstawicieli upoważnionych do uzgadniania 

z dyrektorem przyznawanych świadczeń. Zmiana upoważnień wymaga każdorazowo formy pisemnej.  

5. Dyrektor  uzgadnia  z  przedstawicielami  związków  zawodowych  termin spotkania, na którym rozpatrywane  

będą   wnioski  pracowników  o  przyznanie   świadczeń.   Termin   uważa się  za uzgodniony,  jeśli jest 

zaakceptowany przez  wszystkich uczestników spotkania. 

6. Fundusz jest źródłem pomocy  o charakterze  uznaniowym  (z wyjątkiem świadczeń,  o  których mowa w art. 9 

ust.1 Regulaminu).   Oznacza  to,  że świadczenia  socjalne  nie  mają  charakteru  roszczeniowego.  Pracownik   

nie   może  żądać  ekwiwalentu  w  przypadku  niekorzystania  ze środków  ZFŚS   ani  odwoływać   się   od   

decyzji    dyrektora    uzgodnionej    ze   związkami zawodowymi  w przypadku, gdy nie otrzyma świadczenia. 

7. W przypadku   podania   we   wniosku   o   przyznanie   świadczenia  nieprawdziwych   danych, 

przedłożenia  fałszywego   dokumentu  stwierdzającego  osiągnięty  dochód  lub  wykorzystania  

świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, osoba uprawniona jest zobowiązana do zwrotu niesłusznie 

pobranego świadczenia w pełnej wysokości. 



 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI 

Szczegółowe zasady korzystania z ZFŚS 

Art. 19 

1. Dofinansowanie do wypoczynku letniego osób uprawnionych przyznaje się jeden raz w roku na wniosek 

uprawnionego.  

2. Maksymalną  wysokość  świadczenia  ustala się na 50% minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w art.16 

ust.2. 

3. Kwota dofinansowania jest ustalana według kryterium dochodowego zgodnie ze wskaźnikiem procentowym 

zawartym w tabeli dopłat z Funduszu do świadczeń socjalnych stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.   

Art. 20 

1. Dofinansowanie do wypoczynku sobotnio-niedzielnego osób uprawnionych organizowanego we własnym 

zakresie przyznaje się dwa razy w roku (w okresie jesiennym i wiosennym) na wniosek uprawnionego.   

2. Maksymalną wysokość świadczenia przyznawanego jesienią ustala się na 50% minimalnego wynagrodzenia, o 

którym mowa w art.16 ust.2, a przyznawanego wiosną na 30% tego wynagrodzenia. 

3. Kwota dofinansowania jest ustalana według kryterium dochodowego zgodnie ze wskaźnikiem procentowym 

zawartym w tabeli dopłat z Funduszu do świadczeń socjalnych stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.   

Art. 21 

1. Dofinansowanie  do  różnych   form działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej 

2. organizowanych przez pracodawcę dla osób uprawnionych przyznaje się maksymalnie dwa razy w roku na 

wniosek uprawnionego.  

3. Maksymalną wysokość świadczenia ustala się na 50% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art.16 

ust.2.  

4. Kwota dofinansowania jest ustalana według kryterium dochodowego zgodnie z tabelą dopłat z Funduszu do 

działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.   

5. Osoba uprawniona, która została wpisana na listę uczestników imprezy jest zobowiązana do uregulowania 

pozostałej należnej kwoty (przy uwzględnieniu kwoty dofinansowania) we wskazanym terminie.  

6. W przypadku rezygnacji z udziału, zobowiązana jest do pokrycia przypadających na nią kosztów w pełnej 

wysokości, o ile konieczność ich poniesienia wynikać będzie z umowy zawartej z organizatorem, poza 

wyjątkami:  

1) gdy  z  przeznaczonego   dla  niej  miejsca,  skorzysta  inna   osoba  uprawniona  i  pokryje  

              wyliczone koszty;  

2) rezygnacja  jest  wynikiem  udokumentowanego,  nagłego zdarzenia losowego, którego nie  

              można było przewidzieć w chwili wpisania się na listę.  

Art. 22 

1. Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania  

przedszkolnego przyznaje się jeden raz w roku.  

2. Maksymalną wysokość świadczenia ustala się na 50% minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w art.16 

ust.2. 

3. Kwota dofinansowania jest ustalana według kryterium dochodowego zgodnie z wskaźnikiem procentowym 

zawartym w tabeli dopłat z Funduszu do świadczeń socjalnych stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.   

4. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć poniesionych kosztów. 

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające poniesione koszty.  

Art. 23 

1. Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego uprawnionych dzieci przyznaje się jeden raz w roku.  



 

 

 

 

 

 

2. Maksymalną wysokość  świadczenia  ustala się na 50% minimalnego  wynagrodzenia, o którym mowa w art.16 

ust.2. 

3. Kwota dofinansowania jest ustalana według kryterium dochodowego zgodnie z wskaźnikiem procentowym 

zawartym w tabeli dopłat z Funduszu do świadczeń socjalnych stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.  

4.  Kwota dofinansowania nie może przekroczyć poniesionych kosztów. 

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające poniesione koszty zawierające następujące dane:  

     a) nazwę i adres podmiotu prowadzącego, 

     b) tytuł zapłaty (np. opłata za wczasy, kolonie, obóz, itp.),  

     c) imię i nazwisko dziecka korzystającego z wypoczynku,  

     d) miejsce i termin wypoczynku,  

     e) kwotę do zapłaty. 

6.  Dopuszcza   się    przekazanie   dofinansowania   w  formie   przelewu    na  konto   organizatora 

     wypoczynku  przed  wyjazdem dziecka na  wypoczynek,  ale po  przedłożeniu przez pracownika 

     wniosku i dokumentów potwierdzających zakwalifikowanie dziecka na daną formę wypoczynku 

     i wniesienie  opłaty.  

Art. 24 

1. Pomoc finansowa może być przyznana osobie uprawnionej jeden raz w roku. 

2. Przysługuje osobom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, 

      przewlekle chorym, wymagającym zaopatrzenia medycznego. 

3. Maksymalną wysokość świadczenia ustala  się  na 25% minimalnego wynagrodzenia, o  którym  

 mowa w art.16 ust.2. 

4. Kwota dofinansowania jest ustalana według kryterium dochodowego zgodnie z wskaźnikiem procentowym 

zawartym w tabeli dopłat z Funduszu do świadczeń socjalnych stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.  

5. Do wniosku  należy  dołączyć  dokumentację  potwierdzającą  trudną  sytuację  oraz poniesione 

      koszty.   

Art. 25 

1. W przypadku  zdarzeń   nieprzewidzianych   takich  jak  wypadek   powodujący  uszczerbek  na 

 zdrowiu, nagła lub ciężka choroba, kradzież, włamanie, klęska żywiołowa, śmierć osoby     uprawnionej  może 

być przyznana zapomoga losowa.  

2. Maksymalną wysokość świadczenia ustala się na 150% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art.16 

ust.2. 

3. Wysokość zapomogi ustala każdorazowo dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 

4. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć dokumentację poświadczającą zaistniałe zdarzenie lub 

straty powstałe w jej wyniku. 

 

Rozdział VII 

Pomoc na cele mieszkaniowe 

Art. 26 

1. Na fundusz mieszkaniowy przeznacza się 35% naliczonej kwoty funduszu świadczeń socjalnych 

    w danym roku.  

2. Kwota przeznaczona  na fundusz  mieszkaniowy w danym roku może być niższa lub wyższa niż 

    35% - stosownie  do  aktualnych  potrzeb  w tym  zakresie – ustalona  przez dyrektora   Poradni  

    w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 

Art. 27 

 Ze świadczeń funduszu mieszkaniowego mogą korzystać: 



 

 

 

 

 

 

1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy; 

2) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich,  ojcowskich, rodzicielskich, 

              wychowawczych  i dla    poratowania zdrowia; 

3) emeryci i renciści – byli pracownicy Poradni. 

Art. 28 

Z funduszu mieszkaniowego mogą być udzielane pożyczki na: 

        1) remonty i modernizację mieszkań, domów wolnostojących; 

        2) wykup lub zakup mieszkania; 

        3) budownictwo indywidualne; 

        4) uzupełnienie wkładów budowlanych; 

        5) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej. 

 

Art. 29 

       Maksymalną wysokość pomocy świadczonej z funduszu  mieszkaniowego ustala się na   kwotę równą 7-krotności 

minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art.16 ust.2. 

Art. 30 

1. Pożyczkę przyznaje się osobie uprawnionej na jej wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik nr 9 

    do Regulaminu) 

2. O kolejności przyznania pożyczki mieszkaniowej decyduje data wpływu wniosku. 

3. W przypadku  takiej  samej  daty  złożenia  wniosku  pierwszeństwo  w otrzymaniu pomocy będą 

    miały następujące osoby:  

1) mające trudne warunki mieszkaniowe; 

2) mające rodziny wielodzietne; 

3) mające niskie dochody na osobę w rodzinie. 

4. Podstawę   przyznania   zwrotnej   pomocy   na   cele   mieszkaniowe  stanowi   umowa   zawarta 

    z pożyczkobiorcą (wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu), 

5. Z funduszu  mieszkaniowego  można  korzystać  po  spłaceniu poprzedniej pożyczki, nie częściej 

    niż co 2 lata. 

Art. 31 

1.  Pożyczki z funduszu mieszkaniowego podlegają oprocentowaniu  w wysokości 0,5 w  stosunku 

     rocznym  i  wymagają   poręczenia  dwóch   osób –  pracowników Poradni.  

1. Oprocentowanie to nalicza się od momentu udzielenia pożyczki i rozpoczęcia spłaty. 

2. Warunki  spłaty  pożyczki  ustala  dyrektor w umowie zawieranej  ze świadczeniobiorcą. 

3. Spłata pożyczki, jeżeli nie została zawieszona, rozpoczyna się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty 

jej udzielenia. Okres spłaty pożyczki wynosi do czterech lat.  

4. Przewiduje się pomoc bezzwrotną w wyjątkowych, szczególnych sytuacjach – na miarę  możliwości placówki. 

5. Z chwilą rozwiązania  stosunku pracy niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości. 

Dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi – w uzasadnionych przypadkach  –  może odstąpić od 

żądania natychmiastowej spłaty pożyczki w całości.  

6. Obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się do pracowników przechodzących na emeryturę lub 

rentę. 

7. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, na wniosek poręczycieli lub rodziny pożyczka może być umorzona w 

części niespłaconej. 

Art. 32 



 

 

 

 

 

 

      Dyrektor Poradni w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi w szczególnie uzasadnionych  przypadkach może 

podjąć decyzję o przyznaniu pożyczki w wysokości wyższej niż ustalono w art. 30, wydłużyć okres spłaty, skrócić 

czas oczekiwania lub zawiesić spłatę pożyczki na okres do 6 miesięcy.  

 

Rozdział VIII 

Ochrona danych osób korzystających z Funduszu 

Art. 33 

      Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) 

przetwarzane są dane dotyczące wnioskodawców w zakresie niezbędnym do ustalania ich uprawnień, określania 

wysokości i przyznawania świadczeń z Funduszu. 

Art. 34 

1. Do przetwarzania  danych  osobowych  w  wyżej  wymienionych celach uprawnieni są: dyrektor, 

    pracownicy    administracji     oraz     upoważnieni    przedstawiciele    związków    zawodowych, 

    działających w Poradni, uczestniczący w uzgadnianiu dysponowania środkami Funduszu. 

2. Dyrektor, pracownicy  administracji  oraz  upoważnieni  przedstawiciele związków zawodowych 

    zobowiązują  się do  zachowania w tajemnicy  wszelkich informacji  zawartych  w złożonej przez 

    osoby   ubiegające   się  o  świadczenia z  Funduszu   dokumentacji   oraz   do   wykorzystywania  

    posiadanych danych jedynie do celów zgodnych z regulaminem ZFŚS. 

Art.35 

1. Uprawnienia    osób    ubiegających    się   o   świadczenia   Zakładowego  Funduszu  Świadczeń 

    Socjalnych   w   zakresie   ochrony  danych osobowych    zawarto   w    Klauzuli   informacyjnej  

    stanowiącej załącznik nr 11  do Regulaminu.  

2. Osoby  ubiegające  się  o  świadczenia  są  zobowiązane  do  zapoznania się z niniejszą klauzulą 

    i potwierdzenia   tego   faktu   własnoręcznym   podpisem.    Podanie danych   osobowych   jest  

    dobrowolne  jednak  ich   nieprzekazanie  spowoduje niemożność  skorzystania   ze świadczeń 

    Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

Rozdział IX 

Dokumentacja i sprawozdawczość 

Art. 36 

1. Podział świadczeń z Funduszu dokumentuje się sporządzeniem protokołu, podpisanym przez dyrektora i 

przedstawicieli związków zawodowych, o których mowa w art.18 ust.4. 

2. Protokół zawiera w szczególności: datę i miejsce spotkania, listę osób, którym przyznano świadczenia, formę, 

rodzaj i kwotę poszczególnych świadczeń, przyczyny odmowy przyznania świadczeń i inne istotne sprawy, które 

miały miejsce podczas podziału świadczeń, podpisy wszystkich osób biorących udział w spotkaniu. 

3. Na podstawie protokołu sporządzana jest lista wypłat, która zostaje przekazana do działu księgowości w 

Lubelskim Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty przy ul. Jana Gilasa 3 w Lublinie, powołanego z 

dniem 1 stycznia 2018r. uchwałą nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017r. 

4. Całość dokumentacji związanej z przyznawanymi świadczeniami jest przechowywana w siedzibie  Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie. 

5.  Dyrektor Poradni na zebraniu pracowników do końca lutego składa sprawozdanie z rozdysponowania środków 

Funduszu za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie zawiera w szczególności dane na temat wykorzystania 

środków finansowych  za ubiegły rok kalendarzowy oraz pozostających do dyspozycji. 



 

 

 

 

 

 

 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe  

Art. 37 

     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje dyrektor  Poradni, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym. 

Art. 38 

      Zmiany niniejszego Regulaminu mogą następować wyłącznie na zasadzie i w trybie określonym 

 dla jego ustalenia (art. 8 pkt. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).  

 

Art. 39 

                     Regulamin obowiązuje od dnia wydania zarządzenia o jego wprowadzeniu. Tym samym traci ważność Regulamin 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie tekst jednolity 

wprowadzony Zarządzeniem nr /2019/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie. 

 

 

 

  Treść niniejszego Regulaminu uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


