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I. Postanowienia wstępne

§ 1

Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania jego 
środkami określają przepisy: 

1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. 
Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zmianami), 

2) rozporządzenia 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).

3) Obwieszczenia  Prezesa  GUS  w  sprawie  przeciętnego  wynagrodzenia  miesięcznego,  
o którym mowa w art.5 ust.2 ustawy.

§ 2

1. Fundusz  tworzy  się  na  zasadach  określonych  w  ustawie  o  zakładowym  funduszu 
świadczeń socjalnych.

2. Regulamin określa osoby uprawnione do korzystania z ulgowych usług i świadczeń oraz 
pomocy z funduszu, cele, na które przeznacza się środki funduszu, oraz zasady i warunki 
przyznawania świadczeń i pomocy z funduszu.

3. Fundusz  tworzy  się  z  corocznego  odpisu  podstawowego  naliczonego  w  zakładzie  
w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników.

4. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

5. Środki  funduszu  nie  wykorzystane  w danym roku kalendarzowym przechodzą  na  rok 
następny.



§ 3

1. Działalność socjalna w zakładzie prowadzona jest w oparciu o roczny plan dochodów, 
wydatków  działalności socjalnej sporządzony przez pracodawcę.

2. Plan ten jest ustalany corocznie w terminie do dnia 22 grudnia każdego roku i zawiera 
podział środków funduszu na poszczególne rodzaje działalności.

§ 4

1. Świadczenia z funduszu przyznaje osobom uprawnionym na ich wniosek pracodawca, po 
uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów, 
zwanym dalej Przedstawicielem Załogi.

2.  Przyznanie  osobom uprawnionym ulgowych usług  i  świadczeń oraz  wysokość  dopłat  
z  funduszu  jest  zależne  od  ich  sytuacji  życiowej,  rodzinnej  i  materialnej.  Przyznanie 
pomocy mieszkaniowej zależne jest od sytuacji mieszkaniowej tych osób i ich rodzin.

3.  Świadczenia  mają  charakter  uznaniowy i  osobom uprawnionym nie  przysługują  żadne 
roszczenia w razie nie uzyskania żądanych świadczeń.

§ 5

1. Podstawę do obliczenia ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu 
stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, wykazany w zeznaniach podatkowych 
za  poprzedni  rok  podatkowy  przez  wszystkie  wspólnie  zamieszkujące  i  prowadzące 
wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie.

2. W wyjątkowych przypadkach (np. utrata źródła dochodu) podstawą obliczenia ulgowych 
usług i  świadczeń oraz wysokości  dopłat  z  funduszu  mogą być  aktualnie  uzyskiwane 
dochody – wzór oświadczenia o dochodach stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  

3. Osoba uprawniona wnosząca pełną odpłatność za usługi i świadczenia socjalne nie jest 
obowiązana zgłaszać wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

§ 6

1. Środki  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  przeznaczone  będą  na 
finansowanie lub dofinansowanie:

1) krajowego wypoczynku;

2) działalności  kulturalno-oświatowej,  sportowo-rekreacyjnej,  turystycznej  oraz 
wycieczek krajowych;

3) pomocy rzeczowej lub finansowej dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, dotkniętych wypadkami losowymi;

4) zwrotnej pomocy w formie pożyczek na cele mieszkaniowe;

5) zakładowych obiektów socjalnych (dotyczy wsparcia środkami Funduszu wydatków 
związanych z bieżącą eksploatacją).

2. Kryteria socjalne, o których mowa w § 4 ust.  2, stanowią podstawę do zróżnicowania 
wysokości dopłat do różnych zorganizowanych form wypoczynku (wczasy, kolonie itp.). 
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3. W przypadku dofinansowania zakładowych obiektów socjalnych - środki wydatkowane z 
funduszu na ten cel nie mogą przekraczać 10% kwoty rocznego odpisu na fundusz.

II. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu

§ 7

1. Z ulgowych usług i świadczeń funduszu mogą korzystać:

1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie:

- umowy o pracę (na czas nieokreślony i określony),

- powołania,

- wyboru,

- mianowania,

oraz członkowie ich rodzin,

2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych oraz członkowie ich rodzin,

3) emeryci i renciści - byli pracownicy oraz członkowie ich rodzin,

4) ponadto osobami uprawnionymi są  członkowie rodzin po zmarłych pracownikach  
i byłych pracownikach – jeżeli pozostawali na ich utrzymaniu. 

2. Członkami rodzin, o których wyżej mowa, są:

1) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz 
przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków do lat 
18, a jeżeli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 25 lat ( stanu wolnego, pozostające na wyłącznym utrzymaniu rodziców ),

2) osoby wymienione w pkt. 1 będące osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym 
i umiarkowanym - bez względu na wiek,

3) współmałżonkowie, w tym także pracujący.

III. Zasady i warunki przyznania świadczeń socjalnych

§ 8

1. Ulgowe usługi  i  świadczenia  przyznawane  osobom uprawnionym w zakresie  różnych 
form  wypoczynku  na  terenie  kraju,  w  tym  wczasów,  kolonii,  wczasów  dla  dzieci  
i  młodzieży  oraz  wczasów organizowanych  we  własnym zakresie  dofinansowuje  się  
z  funduszu  według  zasad  określonych  w  tabeli,  stanowiącej  załącznik  nr  2 do 
Regulaminu. 

2. Podstawą przyznawania pomocy finansowej z funduszu jest wniosek osoby uprawnionej 
wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi dochody gospodarstwa domowego.
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3. Osobom uprawnionym przysługuje raz na dwa lata  dopłata do jednej  wybranej  formy 
wypoczynku  zorganizowanego  przez  pracodawcę  lub  organizowanego  we  własnym 
zakresie.

4. Podstawą  do  dopłaty  przyznawanej  z  funduszu  na  wypoczynek  organizowany  we 
własnym  zakresie  dla  pracowników  czynnych  zawodowo  jest  urlop  wypoczynkowy 
obejmujący co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych oraz oświadczenie pracownika 
o pobycie we wskazanej miejscowości. 

5. Dopłata do wczasów dla uprawnionego członka rodziny, organizowanych we własnym 
zakresie, przysługuje tylko wtedy, gdy z dopłaty korzysta również pracownik.

6. Wniosek o dofinansowanie wczasów należy przedkładać pracodawcy w terminie do 21 
dni od zakończenia urlopu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu). 

7. Wnioski realizowane są w kolejności wpływu.

8. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej i zdrowotnej pracodawca 
może pokryć z funduszu pełne koszty wypoczynku.

9. Kryteria przyznania pomocy rzeczowej dla emerytowanych pracowników Urzędu Miasta 
określa  załącznik  nr  4 do  Regulaminu,  kryteria  przyznania  pomocy  rzeczowej  dla 
pracowników  w  zakresie  działalności  sportowo-rekreacyjnej  załącznik  nr  5 do 
Regulaminu, a kryteria finansowe przyznawania pomocy rzeczowej pracownikom określa 
załącznik nr 6 do Regulaminu. Udzielenie pomocy rzeczowej może nastąpić w postaci 
paczek żywnościowych, wg kryteriów określonych w załączniku nr 7 do Regulaminu

10. Usługi turystyczne, kulturalne i sportowe dofinansowuje się według zasad:

1) dopłatę do dwóch w roku kalendarzowym wycieczek turystycznych na terenie kraju,

2) dopłaty  do  zakupionych  przez  zakład  biletów  do  kin,  teatrów,  opery,  na  imprezy 
sportowe. Dopłata tylko dla pracowników, emerytów i rencistów,

3) zawody  sportowe,  w  których  uczestniczy  większość  pracowników,  mogą  być  
w całości sfinansowane z funduszu. 

11. O wysokości dofinansowania w każdym przypadku decyzję podejmuje pracodawca. 

12. Pomocy pieniężnej udziela się w przypadku:

1) indywidualnych  zdarzeń  losowych,  klęsk  żywiołowych,  długotrwałej  choroby  lub 
śmierci i przyznaje się po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających 
te okoliczności.

2) szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej, w szczególności braku 
możności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,

3) okresowo występujących trudności życiowych i materialnych,

4) długotrwałego leczenia szpitalnego i rekonwalescencji.

13. Wysokość pomocy pieniężnej, o której mowa w ust. 12 nie może przekroczyć 4-krotności 
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie.

§ 9

1. Z corocznego odpisu środków na ZFŚS tworzy się fundusz mieszkaniowy w wysokości 
30 % z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe ( pożyczki ).
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2. Pomoc udzielana na cele mieszkaniowe obejmuje:

1) budowę  lokalu  mieszkalnego  w  domu  wielorodzinnym  lub  budowę  domu 
jednorodzinnego,

2) zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - od 
spółdzielni  mieszkaniowej,  firmy  budującej  domy  w  ramach  działalności 
gospodarczej, od osoby fizycznej,

3) modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny,

4) przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób niepełnosprawnych,

5) koszty wykupu wynajmowanych lokali mieszkalnych na własność,

6) koszty remontu i modernizacji mieszkania lub domu,

7) kaucje i opłaty wymagane przy kupnie i zamianie mieszkań. 

§ 10

1. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana w formie pożyczki zwrotnej:

a/ do wysokości 8 000 zł. w przypadku remontu budynku mieszkalnego lub mieszkania;

b/ do wysokości 15 000 zł w przypadku realizacji:

- budowy budynku mieszkalnego (wraz  z wnioskiem o pożyczkę należy przedłożyć 
prawomocne pozwolenie na budowę budynku lub przebudowę budynku),

- zakupu działki z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego oraz zakupu 
mieszkania (w terminie do 6 miesięcy od udzielenia pożyczki należy przedłożyć akt 
notarialny potwierdzający nabycie działki lub mieszkania).

2. W przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. b tiret 
drugie – udzielona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości; pożyczkodawca 
dokonuje jednocześnie przeliczenia odsetek należnych za okres dysponowania pożyczką, 
a wynikającą z naliczenia odsetek nadpłatę zwraca pożyczkobiorcy.

3. Wypłata pożyczki może nastąpić tylko w formie przelewu środków na rachunek bankowy 
wskazany przez kredytobiorcę.

4. Pożyczki  mogą  być  udzielane  pracownikom  oraz  emerytom  i  rencistom  -  byłym 
pracownikom urzędu.

5. Pożyczki na cele mieszkaniowe można udzielić pracownikom po upływie 1 roku pracy  
w  urzędzie  lub  w  jednostkach  organizacyjnych,  o  których  mowa w §  17  niniejszego 
regulaminu, pod warunkiem że umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony.

6. Okres  stażu  pracy,  o  którym  mowa  w  ust.  4  nie  dotyczy  pracowników  przyjętych  
w ramach następstwa prawnego.

7. Pożyczki  na  cele  mieszkaniowe  wymagają  poręczenia  przez  co  najmniej  dwóch 
poręczycieli,  będących  pracownikami  tut.  urzędu  lub  jednostek  organizacyjnych,  
o których mowa w § 17 niniejszego regulaminu – zatrudnionymi na czas nieokreślony. 
Wzór poręczenia stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu.

8. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 1 % w stosunku rocznym.
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9. Oprocentowanie spłacane jest łącznie z pierwszą ratą.

10. Osoby  uprawnione  ubiegające  się  o  pomoc  na  cele  mieszkaniowe  składają  wniosek 
stanowiący załącznik nr 9 do Regulaminu łącznie z oświadczeniem o wysokości dochodu.

11. Osoba  uprawniona,  która  złożyła  nieprawdziwe  oświadczenie  o  wysokości  dochodu 
uprawniającego do przyznania  pożyczki,  traci  prawo do korzystania  z  funduszu przez 
kolejne trzy lata.

§ 11

Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków funduszu. 

§ 12

1. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć:

a) na cele remontowe - 48 miesięcy (4 lata),

b) na cele budowy, przebudowy budynku mieszkalnego i zakupu działki lub mieszkania 
– 60 miesięcy (5 lat).

2. Spłata pożyczki następuje od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania pożyczki.

3. Ponowne udzielenie pożyczki  może nastąpić po spłaceniu ostatniej  raty pożyczki,  pod 
warunkiem terminowego dokonywania spłat ostatnio zaciągniętej pożyczki i posiadania 
przez fundusz środków na ten cel.

4. Warunki udzielania i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta ze 
świadczeniobiorcą (formularz umowy stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu).

§ 13

1. Niespłacona  pożyczka  podlega  natychmiastowej  spłacie  lub  potrąceniu  z  należnego 
wynagrodzenia wraz z oprocentowaniem w przypadku:

1) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy,

2) wygaśnięcia umowy o pracę,

3) wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie.

2. W  przypadku  nieotrzymywania  wynagrodzenia,  w  związku  z  urlopem  bezpłatnym, 
wychowawczym,  itp.  pożyczkobiorca  zobowiązany  jest  do  indywidualnych  spłat  rat 
pożyczki, zgodnie z zawartą umową.

3. Na pisemny wniosek pożyczkobiorcy,  z którym rozwiązany będzie stosunek pracy lub 
umowa o pracę wygaśnie, pożyczkobiorca może wyrazić zgodę na spłatę pozostałej części 
pożyczki w ratach i terminach wynikających z zawartej umowy pożyczki, pod warunkiem 
przedłożenia przez pożyczkobiorcę deklaracji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do 
Regulaminu.  Deklaracja  musi  wpłynąć  do  pożyczkodawcy  na  jeden  miesiąc  przed 
terminem ustania stosunku pracy.

4. Natychmiastowej spłaty nie stosuje się do:

1) pracowników  przechodzących  do  innego  zakładu  pracy  w  ramach  następstwa 
prawnego,  pod  warunkiem,  że  ZFŚS  nowego  pracodawcy  przejmie  umowę  do 
realizacji,
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2) pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę.

5. W przypadku zaprzestania  spłaty  pożyczki  przez  pożyczkobiorcę  zobowiązanie  spłaty 
przechodzi na poręczycieli. Spłaceniu przez poręczycieli nie podlega jedynie kwota nie 
spłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

§ 14

1. Korzystanie  przez  uprawnionych  z  obiektu  socjalnego  “Bacówka”  następuje  za 
odpłatnością od każdej osoby równą 30 % aktualnie obowiązującej diety należnej z tytułu 
podróży służbowej na obszarze kraju określonej zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej  za 1 dobę pobytu w obiekcie.  Zwalnia  się z  powyższych odpłatności  dzieci 
uprawnionych do 10 roku życia.  Jeśli  ilość zgłoszonych przekracza 5 osób odpłatność 
wynosi 350% diety, o której mowa za 1 dobę pobytu w obiekcie, bez względu na liczbę 
korzystających.

2. W okresach niekorzystania z obiektu, o którym mowa w ust.1 przez osoby uprawnione, 
obiekt może być udostępniony innym osobom na następujących warunkach:

a) odpłatność w wysokości 75% diety, o której mowa w ust.1

b) korzystanie z obiektu tylko w towarzystwie pracownika Urzędu.

3. Rezerwacja obiektu przez uprawnionych winna być zgłoszona co najmniej dwa tygodnie 
przed   terminem  korzystania  z  obiektu.  O  przydziale  decyduje  kolejność  zgłoszeń.  
W przypadku wolnych miejsc nie ma zastosowania termin dwutygodniowy.

4. Obiekt  udostępniany  będzie  uprawnionym  przez  pracodawcę  po  uprzednim  okazaniu 
dowodu wpłaty. 

5. Zobowiązuje się Wydział Organizacyjny do prowadzenia ewidencji korzystania z obiektu, 
zawierającej:  imię i  nazwisko korzystającego, okres korzystania z  obiektu,  nr  dowodu 
wpłaty i kwota wpłaty.

6. Zobowiązuje  się  osoby  korzystające  z  obiektu  do  przestrzegania  zasad  określonych 
regulaminem korzystania z obiektu “Bacówka”.

7. Administratorem obiektu od strony organizacyjnej będzie osoba związana odrębną umową 
cywilnoprawną.

IV. Postanowienia końcowe

§ 15

2. Osoba uprawniona występująca o przyznanie świadczeń lub pomocy z funduszu winna 
złożyć odpowiedni wniosek na piśmie.

3. Poręczenia może udzielić wyłącznie osoba, będąca pracownikiem Urzędu zatrudniona na 
czas nieokreślony.

§ 16



Pomoc zwrotna udzielona na cele mieszkaniowe może być umorzona w całości lub w części 
tylko w wypadkach wyjątkowych, gdy wskutek wydarzeń losowych niemożliwa jest spłata tej 
pomocy. 

§ 17

Przepisy § 9 do § 13 stosuje się również do pracowników Przedszkoli Miejskich, Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół  oraz  Ośrodka  Pomocy  Społecznej.  Jednostki  te 
przekazują corocznie środki funduszu mieszkaniowego na rachunek Urzędu Miasta.

§ 18

Wydział  Organizacyjny  zobowiązany  jest  do  prowadzenia,  odrębnej  dla  każdej  osoby 
uprawnionej, karty ewidencyjnej korzystania ze środków funduszu. Wzór karty ewidencyjnej 
stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu.

§ 19

1. Regulamin udostępnia się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym tut. Urzędu na żądanie 
każdej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia regulaminu dokonywane są Zarządzeniem Burmistrza.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie będą miały zastosowanie przepisy powołanej 
ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi 
zmianami.

§ 21

Treść regulaminu została uzgodniona z Przedstawicielem Załogi.

http://www.nowytarg.pl/dok/zarz_bur/zarz_bur_2006_0152_029_z01_z12.pdf

