
REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ

SOCJALNYCH

PRZEDSZKOLA NR 37 

W LUBLINIE 

UL. ZAKOPIAŃSKA 3



Rozdział I -  Podstawy prawne

§ 1

1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady 

gospodarowania jego środkami określają przepisy:

- ustawy  z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

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

- ustawy z dnia 23 maja 1991r o związkach zawodowych ( j.t. Dz.U. z 2001r Nr 

79, poz. 854 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 19 listopada 2009r o zmianie niektórych ustaw związanych z 

realizacją wydatków budżetowych ( Dz. U. z 2009 nr 219, poz 1706)

- ustawy budżetowej na 2010 r z dnia 22 stycznia 2010 r ( Dz. U.nr 19, poz 102)

- obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 

2010 r w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 

narodowej w 2009r

-  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela ( DZ. U. z 2006r Nr 97, 

poz 674)

Rozdział II – Postanowienia ogólne

§ 2

1. Podstawę podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi 

roczny plan finansowy , a podstawę i zasady gospodarowania środkami Funduszu stanowią 

poniższe postanowienia i pozostałe załączniki, będące częścią składową regulaminu.

2.Przyznawanie ulgowych świadczeń i usług oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się 

od sytuacji życiowej, rodzinnej, zdrowotnej  i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z

Funduszu.

3.Pomoc socjalna w pierwszej kolejności powinna obejmować osoby, które znajdują się w 

najtrudniejszej sytuacji socjalnej i bytowej. 

4. Informacją, o sytuacji socjalnej osoby uprawnionej i jego rodziny jest jej oświadczenie, 

składane do wniosków o otrzymanie świadczeń z Funduszu.

5. Decyzje w sprawie przyznania ulgowej usługi lub świadczenia dofinansowanego z 

Funduszu podejmuje Dyrektor Przedszkola.

§ 3

1. Środki Funduszu gromadzone sa na odrębnym rachunku bankowym.



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

następny.

§ 4 

Za gospodarkę funduszem odpowiada Pracodawca – Dyrektor Przedszkola.

§ 5

1.Osoba uprawniona, ubiegająca się o przyznanie ulgowej usługi socjalnej lub świadczenia z 

Funduszu składa u Dyrektora Przedszkola wniosek wypełniony według ustalonego wzoru 

 2.Wniosek zawiera uzasadnienie przyznania pomocy, oświadczenie o wysokości dochodu na 

osobę w rodzinie oraz sytuacji życiowej i rodzinnej.

§ 6

1. Dopłata z Funduszu do jednej z wybranych form wypoczynku jest przyznawana 

osobie uprawnionej raz w roku, w miarę posiadanych środków finansowych.

2. Częstotliwość dopłat do do innych usług i świadczeń finansowanych z Funduszu 

określają dalsze postanowienia regulaminu.

§ 7

Podstawę przyznania pomocy na cele mieszkaniowe stanowi umowa zawarta z osoba 

uprawnioną. W umowie określa się wysokość i charakter pomocy, warunki jej udzielenia, 

termin spłaty, ilość i wysokość rat.

§ 8 

W sytuacjach wyjątkowych pomoc przyznana z Funduszu rodzinie osoby uprawnionej może 

być na pisemny wniosek doręczona małżonkowi pracownika( emeryta , rencisty) lub innemu 

dorosłemu członkowi jego  rodziny.

§ 9

Przyjmowanym dochodem, do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej, ubiegającej 

się o ulgowe świadczenia z Funduszu, są wszelkie dochody uzyskiwane przez osobę 

uprawnioną oraz członków jej rodziny, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych, a w przypadku posiadania gruntów opodatkowane podatkiem rolnym 

( dochód z 1 ha przeliczeniowego).

Rozdział III – Ogólne zasady przyznawania ulgowych świadczeń.



§ 10

1. Świadczenia socjalne finansowane z funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co

oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały dopłat wówczas, gdy się o nie 

ubiegały, nie mogą domagać się ekwiwalentu z tego tytułu w terminie późniejszym.

2. negatywnie załatwione wnioski osób uprawnionych nie wymagają uzasadnienia, a 

decyzja pracodawcy odmawiająca dopłaty jest ostateczna.

3. Osoba składająca wniosek o dofinansowanie z Funduszu jest obowiązana wiarygodnie

go uzasadnić i podać rzetelnie wyliczony dochód na osobę w rodzinie. W razie nie 

spełnienia tych wniosek może zostać oddalony.

4. W przypadku wątpliwości pracodawcy co do treści oświadczenia pracownika, może 

on zażądać przedstawienia materiałów źródłowych, na podstawie których pracownik 

sporządził informację.

5. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu w

rodzinie, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznana pomoc na 

cele niezgodne z jej przeznaczeniem( dotyczy to również pożyczek na cele 

mieszkaniowe) traci prawo do korzystania ze świadczeń funduszu przez 4 kolejne lata 

działalności socjalnej zakładu pracy. Pracodawca może jedynie przyznać dopłatę do 

wypoczynku zorganizowanego dla uprawnionych dzieci tej osoby.

§ 11

1. Przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu brane są pod uwagę warunki materialne, 

rodzinne i mieszkaniowe pracowników oraz kolejność składania wniosków.

2. W miarę posiadanych środków świadczenia socjalne ( dofinansowanie do 

wypoczynku we własnym zakresie) udzielane są w każdym roku.

3.Wysokość pomocy finansowej na cele mieszkaniowe, wysokość oprocentowania 

pożyczki, warunki jej spłaty oraz warunki umorzenia określone są w umowie zawartej 

na udzielenie pożyczki i uwarunkowane  jest od poręczenia przez dwóch poręczycieli 

zatrudnionych w zakładzie pracy.

§ 12

1. Dla pracowników pełnozatrudnionych, podstawą przyznanego im dofinansowania do 

wypoczynku organizowanego we własnym zakresie jest wniosek urlopowy lub stosowne 

oświadczenie, dotyczące wykorzystania urlopu wypoczynkowego obejmującego co 

najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.



1. W/w wnioski składane są  u Dyrektora Przedszkola.

2. Przyznane dopłaty będą wypłacane po urlopie.

Rozdział IV – Przeznaczenie funduszu i zakres świadczeń.

§ 13

Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być wydatkowane na:

1. działalność socjalną:

a. świadczenie urlopowe dla nauczycieli ( obligatoryjne),

b.kolonie, obozy, zimowiska dla dzieci – wg tabeli wysokości 

dofinansowania  wypoczynku, załącznik nr 3

c.wypoczynek pracowników zorganizowany we własnym zakresie 

potwierdzony wnioskiem urlopowym na co najmniej 14 kolejnych dni 

kalendarzowych- wg tabeli wysokości dofinansowania  wypoczynku, 

załącznik nr 3

d.wypoczynek w dni wolne od pracy : wycieczki krajowe, wyjazdy sobotnio- 

niedzielne -- wg tabeli wysokości dofinansowania  wypoczynku, załącznik 

nr 3

e. działalność kulturalno- oświatowa  – wg tabeli wysokości dofinansowania 

załącznik nr 3

f. pomoc rzeczowa- do     380         zł

g. zapomogi pieniężne udzielane w wypadkach życiowych i losowych – wg 

tabeli dofinansowania załącznik nr 4

2. cele mieszkaniowe- pożyczki na:

a. uzupełnienie wkładu na mieszkanie na warunkach własnościowego prawa 

do lokalu –  5 000 zł

b. budowę domu lub zakup domu jednorodzinnego – 6 000 zł

c. remont i modernizację mieszkań, domów jednorodzinnych – 5 000zł



Rozdział V – Osoby uprawnione do korzystania z funduszu.

§ 14

1. Do korzystania z ulgowych świadczeń dofinansowanych z Funduszu uprawnieni są:

- wszyscy zatrudnieni pracownicy

-  pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, zdrowotnych,

- emeryci i renciści ( w przypadku pomocy na cele mieszkaniowe pod 

warunkiem poręczenia pożyczki przez pracowników aktualnie zatrudnionych 

w przedszkolu)

- członkowie rodzin( dzieci do 3 do 18 lat) pracowników oraz emerytów i 

rencistów 

Rozdział VI - Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na cele 

mieszkaniowe.

§ 15

1. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu mogą uzyskać pomoc na cele 

mieszkaniowe w zakresie i na warunkach i w wysokości określonej w dalszych 

postanowieniach Regulaminu.

2. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana na warunkach pomocy zwrotnej

 ( pożyczki).

3. Pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe wymagają poręczenia na warunkach 

określonych w dalszej części Regulaminu.

4. Pożyczki podlegają oprocentowaniu w wysokości 1% w stosunku rocznym. 

Odsetki są płatne przy pierwszej racie.

§ 16

Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na 

rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej na cele mieszkaniowe w rocznym planie 

rzeczowo finansowym.

§ 17

1. Zawieszenie spłaty pożyczki może obejmować jedynie pożyczkobiorców 

legitymujących się niskim dochodem na osobę w rodzinie lub szczególnie trudna 

sytuacją życiową.

2. Umorzenie całości lub części przyznanej pomocy na cele mieszkaniowe może być 

zastosowane wobec zmarłych pożyczkobiorców, których rodziny nie są w stanie 

spłacić pozostałego zadłużenia. Oraz wobec pożyczkobiorców dotkniętych klęską 

żywiołową lub  wypadkiem losowym.



§ 18

1. Podstawę przyznania pomocy na cele mieszkaniowe, stanowi umowa zawarta z osobą 

otrzymująca pomoc, w której określa się wysokość i charakter pomocy, warunki jej 

udzielenia, okres spłaty, ilość i wysokość rat, rodzaj zabezpieczenia.

2. Warunkiem podpisania umowy na pożyczkę jest poręczenie przez dwóch poręczycieli 

będących pracownikami przedszkola, zatrudnionymi na czas nieokreślony.

3. Pożyczka mieszkaniowa wykorzystana na inny cel podlega natychmiastowemu 

zwrotowi.

§ 19

1. Nie spłacona kwota pożyczki udzielona z Funduszu podlega natychmiastowej spłacie 

wraz z odsetkami w przypadku rozwiązania stosunku pracy bez względu na rodzaj 

tego rozwiązania.

2. W przypadku wymienionym w punkcie 1 , pracodawca w porozumieniu z 

pożyczkobiorcą i poręczycielami w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi może 

ustalić aneksem do umowy inny  sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki. 

3. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty 

przenosi się na poręczycieli.

4. Pożyczka nie spłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez 

poręczycieli. Na prośbę rodziny zmarłego pozostała kwota zadłużenia może zostać 

umorzona.

§ 20

1. Spłatę pożyczek na cele mieszkaniowe ustala się na okres 3 lat.

2. Spłatę pożyczki rozpoczyna się po upływie 1  miesiąca od daty jej udzielenia.

3. Pożyczki na cele mieszkaniowe udzielane są raz na3 lata, w szczególnych 

przypadkach okres ten może być skrócony.

4. Pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego udzielane są poz kolejnością.

§ 21

W razie ustania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej na skutek wystąpienia, skreślenia 

lub wykluczenia pożyczkobiorcy ze spółdzielni przed zasiedleniem przydzielonego 

mieszkania oraz rezygnacji z innej formy poprawy warunków mieszkaniowych , pozostała do 

spłaty pożyczka staje się natychmiast wymagalna. Pożyczkobiorca obowiązany jest do zwrotu

zakładowi pracy bezzwrotnej lub umorzonej.



Rozdział VII – Priorytety w przyznawaniu świadczeń

§ 22

1. Dopłata do różnych form wypoczynku urlopowego przysługuje w pierwszej 

kolejności:

- pracownikom,

- osobom uprawnionym o szczególnie niskich dochodach,

- samotnie wychowującym dzieci i osobom posiadającym rodziny wielodzietne,

- osobom mającym na utrzymaniu dzieci specjalnej troski oraz osobom 

wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone,

- osobom które w ciągu dwóch minionych lat nie korzystały z żadnych dopłat z 

funduszu.

2. Dopłata do kolonii letnich, obozów i zimowisk w pierwszej kolejności przysługuje 

osobom:

- utrzymującym dzieci i młodzież wymagającą specjalnej troski a także 

wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone, (osoby te mogą 

otrzymać w ciągu roku dwukrotne dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci)

- samotnie wychowującym dzieci oraz posiadających rodziny wielodzietne,

- mającym trudna sytuację rodzinna i życiową,

- żyjącym w szczególnie trudnych warunkach mieszkaniowych.

Rozdział VIII – Postanowienia uzupełniające i końcowe.

§ 23

1. Termin składania wniosków o przyznanie ulgowych świadczeń do różnych form 

wypoczynku upływa z końcem miesiąca maja danego roku.

2. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ulgowe usługi i świadczenia socjalne 

uwzględnia się priorytety określone w regulaminie i wnioski osób które, z takich usług

nie korzystały w roku poprzednim.

§ 24

1. Postanowienia regulaminu znajdują się w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu 

Miasta Lublin na stanowisku do spraw socjalnych.

2. wgląd do regulaminu posiadają osoby uprawnione do korzystanie ze świadczeń 

Funduszu.



3. w sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.

4. Uzupełnieniem postanowień i częścią integralną regulaminu są załączniki 2,3,4,

§ 25

1. Wszystkie zmiany regulaminu mogą być dokonywane po uzgodnieniu z zakładową 

organizacją związkową,  w formie pisemnych aneksów.

2. Regulamin obowiązuje od 1 maja 2010 roku.

3. Traci moc wiążącą Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z 

2.01.2007  roku oraz wszystkie wydane do niego załączniki.

Uzgodniono z Zakładową Organizacją Związkową:

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

                                                                                                                           pieczątka i podpis dyrektora
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