
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 6/ 2020/2021 Dyrektora Przedszkola nr 19 w Lublinie z dnia 18 czerwca 2020r. 

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  

 

1. Postanowienia wstępne 

§1. 

 

1. Na podstawie art. 8 ust 2 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70 z 1996 r. poz.335 ze zm.) ustala się regulamin 

gospodarowania środkami zakładowymi świadczeń socjalnych zwany funduszem. 

Regulamin obowiązuje w Przedszkolu nr 19 w  Lublinie. 

2. Regulamin został opracowany na podstawie: 

a. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

(Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.); 

b. Art. 53 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 

2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.); 

c. Art. 27 ust. 1 i ust.2 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

(Dz. U. Nr 79 z 2001 r. po. 854 z późn. zm.); 

d. 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 z późn. zm.). 

e. Rozporządzenie Rady Ministrów sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę (Dz. U. z 2016r. poz. 1456). 

f. Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930) 

 

3. Regulamin określa osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń,  zasady 

przeznaczania środków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej oraz zasady 

korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego 

dalej Funduszem. 

4. Regulamin został uzgodniony ze związkami Zawodowymi działającymi w Przedszkolu 

nr 19. 

§ 2. 

1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu: 

a. 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 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 

110 kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. 

b. w wysokości 5% emerytur i rent pobieranych przez nauczycieli emerytów i rencistów; 
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c. odpisu podstawowego w wysokości 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej w II półroczu roku poprzedniego naliczonego w stosunku do 

przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników administracji i obsługi; 

d. w wysokości 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w II półroczu roku poprzedniego na każdego emeryta i rencistę nie 

będącego nauczycielem uprawnionego  do korzystania ze świadczeń z Funduszu. 

 

§ 3. 

 

Środki Funduszu zwiększa się o: 

a. Odsetki od środków funduszu, 

b. Wpływ z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. 

§ 4. 

 

1. Działalność socjalna w Przedszkolu nr 19 w Lublinie jest prowadzona na podstawie 

rocznego planu przychodów i rozchodów działalności socjalnej sporządzonego przez 

Dyrektora Przedszkola Nr 19 

i uzgodnionego   z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

2. Plan o którym mowa w ustępie 1 jest ustalony każdego roku w terminie do 30 marca. 

3. Środkami Funduszu  administruje pracodawca. 

4. Środki funduszu gromadzi się na odrębnym koncie bankowym. 

5. Nie wykorzystane w danym roku środki Funduszu przechodzą na rok następny. 

§ 5. 

1. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego. Świadczenia udzielane są na wniosek 

osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy. Osoby uprawione w razie nie 

uzyskania świadczenia nie mogą wystąpić z roszczeniami do sądu. 

2. Zakładowa organizacja związkowa albo pracownik, któremu nie przyznano 

świadczenia z Funduszu może wystąpić do pracodawcy z umotywowanym wnioskiem 

o ponowne rozpatrzenie podania, jeżeli zostały naruszone postanowienia 

regulaminu. Pracodawca rozpatruje wniosek w terminie 7 dni. 

3. Świadczenia z Funduszu przyznaje uprawnionym osobom na ich wniosek powołana 

przez Dyrektora Przedszkola nr 19 komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele 

działających w przedszkolu związków zawodowych oraz osoby wskazane przez 

dyrektora, pracowników. 
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4. Osoba korzystająca ze świadczeń funduszu, która złożyła fałszywe oświadczenie o 

wysokości dochodu przypadającego na członka w rodzinie lub w inny sposób celowo 

wprowadziła pracodawcę w błąd traci prawo do korzystania ze środków funduszu 

przez kolejne 3 lata, na jakie można otrzymać świadczenie. 

 

II zasady i tryb ubiegania się o świadczenia 

§ 6. 

 

1. Przyznanie i wysokość świadczeń z Funduszu dla osób uprawnionych uzależnione jest 

od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie – 

za wyjątkiem świadczeń urlopowych wypłacanych nauczycielom na podstawie art. 53 

ust.  1a Karty Nauczyciela. 

2. Podstawą do przyznania świadczenia i jego wysokość stanowi dochód brutto z 

ostatnich trzech miesięcy przypadających na osobę w rodzinie pracownika  wykazany 

w oświadczeniu osoby ubiegającej się o świadczenie, który określa załącznik numer 1 

do regulaminu. 

3. Z dopłat do różnych form wypoczynku korzysta pracownik, który przebywa co 

najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych na urlopie. 

4. Dzieci i młodzież mogą korzystać z dopłat na zorganizowany wypoczynek raz w ciągu  

roku. Ze świadczeń funduszu może korzystać młodzież do 25 roku życia, jeśli 

kontynuuje naukę. 

§ 7. 

 

1. Kryteria socjalne, o których mowa w § 6 ust. 1 stanowią podstawę do zróżnicowania 

wysokości opłat do różnych zorganizowanych form wypoczynku – z wyłączeniem 

wypłat świadczeń socjalnych dla nauczycieli czynnych. 

2. Wysokość dofinansowania z Funduszu do wypoczynku na pokrycie całej lub części 

różnicy między ceną skierowania, a odpłatnością pracownika określa tabela. Tabelę tą 

stosuje się również do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie przez 

osoby uprawnione do korzystania z Funduszu. Załącznik numer 2 

3. Podstawą do dopłaty z Funduszu jest udzielony urlop na co najmniej 14 kolejnych dni 

kalendarzowych. 

4. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do wypoczynku składa wniosek z załączonym 

oświadczeniem o wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. 
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§ 8. 

 

1. Dofinansowanie z funduszu przyznawane będzie do wysokości posiadanych środków 

według następujących kryteriów: 

a. dopłata do różnych form wypoczynku wynosi maksymalnie do 100% - zależnie 

od wielkości dochodów na jednego członka w rodzinie określonego w tabeli 

stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu; 

b. dopłata do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie przez 

pracowników obsługi i administracji raz w roku na pracownika i raz na 2 lata na 

pracownika i uprawnione dzieci (rehabilitacja i sanatoria dla dzieci 100%) 

c. dopłata do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci pracowników, raz w roku 

d. dopłata do wypoczynku dla emerytów i rencistów byłych pracowników  1 raz 

na dwa lata 

e. dopłaty do wypoczynku mogą również ubiegać się nauczyciele czynni 

niezależnie od pobranych świadczeń urlopowych 1 raz na dwa lata; 

2. Zasady dofinansowania wymienione w ust. 1 nie dotyczą pomocy rzeczowej i 

finansowej przyznawanej pracownikom, którzy znajdą się w szczególnie trudnej 

sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej. 

3. Zapomogi losowe mogą być przyznawane na wniosek zainteresowanych. Z wnioskiem 

o przyznanie zapomogi losowej osobie uprawnionej może wystąpić także z własnej 

inicjatywy pracodawca lub zakładowa organizacja związkowa. 

4. Zapomogi socjalne mogą być przyznawane osobom , których dochód na jednego 

członka rodziny nie przekracza kwoty 674zł. 

5. Zapomogi związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją pracownika , emeryta, 

rencisty, mogą być przyznane jeśli osoba uprawniona do wniosku dołączy 

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ( wymienione schorzenia) oraz imienne 

faktury za leki lub koszty rehabilitacji. Leki wymienione w fakturach muszą być 

związane z leczeniem schorzenia wymienionego w zaświadczeniu lekarskim. 

Wysokość świadczenia określa załącznik numer 4. 

III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu. 

 

§ 9. 

1. Do korzystania ze świadczeń i usług finansowych z funduszu uprawnieni są; 

a. pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze/ nie pełnym wymiarze czasu 

pracy na podstawie umowy o pracę/mianowania. 

b. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 

c. emeryci i renciści – byli pracownicy, którzy rozwiązali umowę o pracę w 

związku z przejściem na emeryturę lub rentę 
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d. dzieci pracowników czynnych, własne, przysposobione oraz przejęte na 

wychowanie w ramach rodziny zastępczej pozostające na utrzymaniu osoby 

uprawnionej do świadczeń – do lat 18, a jeżeli kształcą w szkole do czasu 

ukończenia nauki nie dłużej niż do ukończenia 25 lat 

 

IV. Przeznaczenie funduszu 

 

§ 10. 

1. Środki Funduszu przeznacza się na; 

a. wypłatę świadczeń urlopowych dla czynnych nauczycieli w tym 

przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia, 

b. dofinansowanie  zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie 

wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, 

c. dofinansowanie wczasów pracowniczych, 

d. dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego przez osoby uprawnione we 

własnym zakresie, 

e. pomoc rzeczową i pieniężną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, 

f. dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego w formie turystyki grupowej, 

g. finansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci m.in.: zakupu 

biletów do kina, teatru, 

h. zwrotne pożyczki mieszkaniowe. 

2. Nauczycielom do końca sierpnia danego roku wypłaca się świadczenia urlopowe. 

3. Wysokość świadczenia urlopowego odpowiada kwocie odpisu podstawowego, o 

którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

4. Świadczenie urlopowe ustalone jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu 

zatrudnienia w danym roku szkolnym. 

5. Wypłata świadczenia urlopowego nauczycielom ma charakter obligatoryjny. 

V. Zasady udzielania zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe 

§ 11. 

1. Zwrotne pożyczki mogą być udzielane na: 

a. budowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w domu 

jednorodzinnym, 

b. uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej, 

c. koszty remontu mieszkania lub domu, którego pracownik jest głównym 

najemcą. 
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§ 12. 

 

1. Na zwrotne pożyczki planuje się w danym roku w zależności odpowiadanych środków 

i potrzeb pracowników z wyjątkiem pracowników na czas określony 60% naliczonego 

odpisu. 

a. Osobą uprawnioną do przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe jest 

pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, w szczególnych wypadkach 

pracownik zatrudniony na czas określony. 

b. Pożyczki zwrotne udzielane są na 36 rat i oprocentowanie w stosunku 

rocznym 3 %. 

c. Osoba uprawniona ubiegająca się o pożyczkę z Funduszu składa wniosek – zał. 

Nr 5 do regulaminu. 

d. Osoby uprawnione mogą ubiegać się o udzielenie pożyczki raz na dwa lata po 

uprzednim spłaceniu pobranej wcześniej pożyczki. 

e. Uzyskanie pożyczki wymaga złożenia poręczenia przez dwóch lub trzech  

pracowników zakładu w zależności od wysokości pożyczki. 

§ 13. 

 

1. Osoba która uzyskała pożyczkę, wyraża na piśmie zgodę na jej potrącanie z 

wynagrodzenia za pracę, nagród, premii lub zasiłku chorobowego. 

2. W przypadku niespłacenia pożyczki wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania 

należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli. 

3. W przypadku niespłacenia przez dłużnika w ustalonym terminie należności potrąca 

się z wynagrodzeń poręczycieli. 

4. Osoba, która nie spłaca pożyczki terminowo nie może ubiegać się o następną 

pożyczkę przez okres 2 lat od jej spłaty. 

§ 14. 

 

1. Wysokość pożyczki zwrotnej udzielonej na cele mieszkaniowe  może wynosić 

maksymalnie 20 000zł niezależnie od tego czy jest to pożyczka przeznaczana na 

remont, budowę, rozbudowę czy zakup domu.  

2. Zasady spłaty pożyczki określa umowa zawarta między  
Dyrektorem Przedszkola Nr 19 a pożyczkobiorcą. 
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§ 15. 
 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po spłacie 80 % pożyczki może być 

udzielona pożyczka nowa pożyczka po jednorazowej spłacie dotychczasowej pożyczki. 

 

§ 16. 
 

1. Pożyczka staje się natychmiast wymagalna razem z odsetkami w razie rozwiązania 

stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika lub  przez pracownika 

wykorzystanie jej na inny cel niż określone w umowie. 

2. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę za 

wypowiedzeniem strony ustalają zasady spłaty pożyczki. 

3. Pożyczka ulega umorzeniu w razie śmierci pożyczkobiorcy. 

4. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek spłaty 

przechodzi na poręczycieli za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 17. 

1. Karty ewidencji korzystania ze świadczeń Funduszem wg załącznika nr 6 do 

regulaminu prowadzi pracodawca. 

Karty ewidencji są oddzielne dla każdej uprawnionej osoby. 

Pracownicy wymienieni w ust. 1 zbierają wnioski o przyznanie świadczeń, przekazują 

komisji i udzielają odpowiedzi zainteresowanym. 

 

§ 18. 

Regulamin będzie ogłoszony na tablicy ogłoszeń oraz udostępniony na żądanie 

każdej osobie uprawnionej do korzystania z funduszu. 

 

§ 19. 

 

1. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają uzgodnienia ze wszystkimi zakładowymi 

organizacjami związkowymi. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania po uzgodnieniu ze związkami 

zawodowymi działającymi w Przedszkolu nr 19 

 

 

Potwierdzenie 
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uzgodnienia z organizacjami związkowymi     Pracodawca 

Załącznik nr 2 

Tabela wysokości dopłat do wypoczynku osób uprawnionych do korzystania ZFŚS 

Dochód brutto na jednego członka 

rodziny 

Kwota bazowa 1500zł- % kwoty bazowej 

Do 2600 zł 80 % 

2601 zł- 3120 zł 70 % 

3121 zł-3600 zł 60 % 

3601 zł- 3800 zł 50 % 

3801 zł- 4100 zł 40 % 

4101 zł- 5300 zł 35 % 

Ponad 5300 zł 30 % 

 

Załącznik Nr 3 

Tabela dopłat do wypoczynku grupowego  

 

Dochód brutto na jednego członka 

rodziny 

% dofinansowania  

( maksymalny koszt wycieczki na osobę 

wynosi 1000 zł) 

Do 2600 zł 90 % 

2601-3120 zł 80 % 

3121 zł-3800 zł 70 % 

3800 zł- 4900 zł 60% 

4901 zł- 5300 zł 50 % 

Powyżej 5300 zł 40 % 
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Załącznik Nr 4 

Tabela wysokości dopłat do zakupu leków i kosztów rehabilitacji  

Dochód brutto na jednego członka 

rodziny 

% dopłaty za poniesione koszty wg 

faktur 

674zł 60% 

648zł-900zł 50% 

901zł-1200zł 40% 

1201 -1500zł 30% 

1501zł-ponad 20% 

 

 

 

Załącznik Nr 5 

Wniosek o przyznanie pożyczki 

    

 

Załącznik Nr 6  

Karta ewidencji świadczeń z ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów Przedszkola 

Nr 19 w Lublinie w roku…………………………….. 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej/ status………………………………………………………… 

 

 

L.p. Rodzaj świadczenia Wysokość 

świadczenia 

Data 

przyznania  

Uwagi 

     

     

     

     

     

     

 


