
Zał. Nr 1 
do Zarządzenia Nr 2/15
Kierownika MGOPS w Pasłęku
z dnia 24 marca 2015 r

Regulamin 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pasłęku

Regulamin  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych,  zwany  dalej  Regulaminem,
określa zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności
socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu.

Podstawa prawna:
1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tj. Dz. U. z

2012 r. poz. 592 z późn .zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych ( Dz. U.  Nr 43, poz. 349).

3. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 14 
poz. 176).

4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy ( tj. Dz. U. z 2014r. Poz.1502 )
5. ( spr. czy potrzebny pkt 3 i 4)

Postanowienia ogólne
§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Funduszu  –  należy  przez  to  rozumieć  Zakładowy Fundusz  Świadczeń  Socjalnych

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku.
b) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin  Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych MGOPS w Pasłęku
c) Ośrodek – należy przez to rozumieć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Pasłęku,
d) Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników MGOPS w Pasłęku,
e) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika MGOPS w Pasłęku,
f) Emerytach i rencistach – należy przez to rozumieć byłych pracowników MGOPS w

Pasłęku,obecnie emerytów i rencistów, którzy objęci są opieką socjalną Ośrodka
g) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Socjalną MGOPS w Pasłęku,
h) Pożyczce – należy przez to rozumieć pożyczkę na cele mieszkaniowe, która może być

udzielona osobom uprawnionym ze środków funduszu. 

Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
§ 2



1. Fundusz  jest  funduszem  spożycia  zbiorowego  i  nie  korzystanie  z  niego  nie  daje
pracownikowi podstaw do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu.

2. Fundusz  dla  pracowników  Ośrodka  tworzy  się  z  corocznego  odpisu  podstawowego,
naliczanego  w  stosunku  do  przeciętnej  liczby  zatrudnionych  w  pełnym  i  niepełnym
wymiarze  czasu  pracy.  Wysokość  odpisu,  o  którym  mowa  wynosi  na  jednego
zatrudnionego  37,5%  przeciętnego  wynagrodzenia  miesięcznego   w  gospodarce
narodowej w roku poprzednim lub w II  półroczu roku poprzedniego,  jeżeli  przeciętne
wynagrodzenie z tego okresu stanowi kwotę wyższą. 

3. Zwiększa się odpis dla osób, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień  niepełnosprawności  o   6,25  %  przeciętnego  wynagrodzenia  miesięcznego  o
którym mowa w pkt. 2 regulaminu.

4. Środki  funduszu gromadzone są  na  odrębnym rachunku  bankowym.  W następujących
terminach: 
 75 % odpisu  - do 31 maja danego roku kalendarzowego 
 25% odpisu  - do 30 września danego roku kalendarzowego.

5. Środki Funduszu zwiększają się  o :
 odsetki od środków Funduszu.
 wpływy z oprocentowania pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom,
 darowizny lub zapisy osób fizycznych i prawnych,
 inne zwiększenia wymienione w ustawie.

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu.
§ 3

1. Do korzystania z Funduszu uprawnieni są:
a) pracownicy  zatrudnieni  na   podstawie  umowy o  pracę  na  czas  określony  lub

nieokreślony w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy ,
b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
c) byli pracownicy Ośrodka, będący obecnie na emeryturze lub rencie, objęci opieką

socjalną,
d) członkowie  rodzin  wymienionych  w ppkt.  a  i  b,  pod pojęciem których  należy

rozumieć małżonków, dzieci własne i przysposobione w wieku do 18 lat, a jeżeli
kształcą  się  w  szkole  do  czasu  ukończenia  nauki,  jednakże  nie  dłużej  niż  do
ukończenia 25 lat,

e) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach jeżeli byli na ich utrzymaniu,

Zarządzanie Funduszem.
§ 4

1. Środkami  Funduszu  zarządza  Kierownik  Ośrodka  w  Pasłęku,  zatwierdza
postanowienia  Komisji  Socjalnej,  podejmuje  ostateczne  decyzje  o  wypłacie
świadczeń.

2. Kierownik powołuje Komisję Socjalną jako organ pomocniczy,  który ma charakter
opiniujący  i  doradczy,  w  skład  której  wychodzą  3  osoby  spośród  pracowników
Ośrodka.

3. Kadencja pracy Komisji trwa 3 lata, może być przedłużona.
4. Do kompetencji Komisji należy:

a) przygotowanie projektu rocznego preliminarza wydatków Funduszu,
b) określenie listy osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu,
c) przyjmowanie  i  rozpatrywanie  podań osób uprawnionych o wypłatę  świadczeń

i określenie ich wysokości,



d) samodzielne  wnioskowanie  o  przyznawanie  świadczeń  pieniężnych  osobom
uprawnionym,

e) określanie  jakie  dokumenty  wymagane  są  przy  przyznawaniu  poszczególnych
świadczeń.

f) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji.
g) sporządzanie  formularzy  załączników  do  Regulaminu  i  przekazywania  ich  do

wypełnienia osoba uprawnionym.
h) informowanie osób uprawnionych o przyznanych świadczeniach.
i) udostępnianie osobom uprawnionym do korzystania z funduszu tekstu regulaminu

i w razie potrzeby wyjaśnienie zasad korzystania z pomocy w nim okreslonych. 
5. Komisja  przedkłada  Kierownikowi  pisemne  wnioski  dotyczące  wypłaty  świadczeń

w formie decyzji własnych ujmowanych w protokołach z posiedzeń.
6. Jeżeli wypłata świadczeń dotyczy więcej niż jednej osoby w protokołach z posiedzeń

Komisji sporządza się tabele, w których ujmuje się dane osób uprawnionych, rodzaj
przyznawanego świadczenia i jego wysokość.

7. Kierownik ma prawo podejmować decyzje wobec decyzji Komisji jeżeli uzna je za
niezgodne z przepisami prawa.

8. Kierownik  do  dnia  31  marca  każdego  roku  zatwierdza  preliminarz  wydatków
funduszu opracowany przez Komisję. 

Gospodarowanie Funduszem.
§ 4

1. Środki  Funduszu nie  wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok
następny.

2. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne niż zawarte w regulaminie cele, a
zobowiązania funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym
środków.

3. Osoby uprawnione do korzystania  ze świadczeń Funduszu do 31 marca każdego roku
składają oświadczenia o dochodach uzyskanych w roku ubiegłym na druku załącznika nr
1 do regulaminu.

4. Osoby, które nie złożyły oświadczenia o którym mowa w pkt. 2 we wskazanym terminie,
do czasu złożenia tego oświadczenia będą mogły korzystać ze świadczeń finansowych
funduszu w wysokości przewidzianej dla osób o najwyższym dochodzie.

5. Osoby zatrudnione po 31 marca danego roku, zamierzające skorzystać w danym roku
kalendarzowym ze świadczeń funduszu, składają oświadczenie o którym mowa w pkt.2,
w terminie miesiąca od dnia zatrudnienia.

6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 musi zawierać informacje o średnim miesięcznym
dochodzie  brutto  przypadającym  w  roku  ubiegłym  na  jedną  osobę  w  gospodarstwie
domowym osoby uprawnionej.

7. Wysokość  wypłaconego  świadczenia  socjalnego  uzależniona  jest  od  przedziału
dochodowego, do którego zakwalifikowana została dana osoba uprawniona, a o którym
mowa w zał. do regulaminu nr 1

8. Kwalifikowanie  przez  Komisję  osób  uprawnionych  do  konkretnych  przedziałów
dochodowych odbywa się na podstawie informacji zawartych w złożonych przez te osoby
oświadczeniach o dochodach uzyskanych w roku ubiegłym.

9. O  przyznanie  świadczenia  z  Funduszu  może  wystąpić  osobiście  osoba  uprawniona,
komisja socjalna lub jedna osoba uprawniona na rzecz drugiej.

10. Osoba  uprawniona  występująca  o  przyznanie  świadczenia  obowiązana  jest  złożyć
pisemny wniosek do komisji i dołączyć wymagane przez nią dokumenty.



11. Uznaniowy  charakter  świadczenia  z  funduszu  oznacza,  że  w  przypadku  odmowy
świadczenia  lub  przyznania  świadczenia  w  niższej  wysokości  od  maksymalnych
określonych w tabelach dofinansowania, osoba uprawniona nie może dochodzić z tego
tytułu żadnych roszczeń. 

12. Przy rozpatrywaniu wniosków i przyznawaniu świadczeń, zależnie od ich rodzaju brane
są pod uwagę:
a) możliwości finansowe Funduszu,
b) sytuacja życiowa, materialna, zdrowotna i rodzinna osób uprawnionych,
c) częstotliwość korzystania z danego świadczenia.

13. Przez  sytuację  życiową  rozumie  się  zdarzenia  wpływające  na  sytuację  zdrowotną,
materialną lub rodzinną osoby uprawnionej, takie jak:

a) wypadek lub długotrwała choroba własna,
b) nieprzewidywane  wypadki  losowe  powodujące  poważne  straty  finansowe

w gospodarstwie domowym np. pożar, zalanie, kradzież, klęska żywiołowa,
c) Śmierć rodziców, małżonka lub dzieci.

14. Przez  sytuację  materialną  rozumie  się  średni  miesięczny  dochód  brutto  przypadający
w roku ubiegłym na jedną osobę w gospodarstwie domowym osoby uprawnionej.

15. Przez  sytuację  rodzinną  rozumie  się  liczbę  i  wiek  dzieci,  wobec  których  osoba
uprawniona jest rodzicem lub opiekunem prawnym.

16. Preliminarz  wydatków  sporządzony  corocznie  określa  wielkość  środków  jaką  można
wydatkować  na  poszczególne  formy  dofinansowania  uwzględniając  grupy  osób
uprawnionych.

Przeznaczenie Funduszu.
§ 5

1. Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie (dofinansowanie):
a) krajowego  wypoczynku  urlopowego  zorganizowanego  przez  pracownika  we

własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą,
b) bezzwrotnej  pomocy  finansowej  dla  pracowników  znajdujących  się

w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
c) pomocy finansowej udzielanej w okresie wzmożonych wydatków związanych ze

Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocy
d) działalności sportowo – rekreacyjnej,
e) działalności kulturalno – oświatowej,
f) pożyczek na cele mieszkaniowe

2. Dofinansowanie  wypoczynku  urlopowego  pracowników  organizowanego  we
własnym zakresie, podlega następującym regulacjom:
a) przysługuje, jeżeli pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co

najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych,
b) wypłacane jest wyłącznie na wniosek uprawnionego

c) świadczenie  wypłaca  się  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  poprzedzającym
rozpoczęcie  wyżej  wymienionego  urlopu  wypoczynkowego  w  oparciu  o
bieżące możliwości finansowe Funduszu,

d) wypłacane jest raz na 2 lata.
3. Pomoc  finansowa  udzielana  w  okresie  wzmożonych  wydatków  związanych

z  okresem  Świąt:  „Bożego  Narodzenia”  i  „Wielkanocy”  polega  następującym
regulacjom:
a) wysokość  świadczeń  podlega  zróżnicowaniu  zależnie  od  przedziału

dochodowego, w którym znajduje się osoba uprawniona,



b) udzielana  jest  na  wniosek  Komisji,  bez  konieczności  składania  wniosków
indywidualnych.

4.  Dofinansowanie  działalności  sportowej  -  rekreacyjnej oraz działalności
kulturalno-oświatowej polega następującym regulacjom:

a) działalności sportowej i rekreacyjnej - udzielana jest na imprezy związane z turystyką
oraz zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi organizowanymi przez Ośrodek w formie
spotkań poza godzinami pracy,

b) działalności kulturalnej i oświatowej -  udzielana jest jako dopłata do biletów wstępu
do kin, teatrów,  występów estradowych, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych,
imprez artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych i innych. 

c) wypłacane jest pod warunkiem uczestnictwa minimum 50 % pracowników 
d) wielkość  dopłaty  każdorazowo  ustalana  jest  w  oparciu  o  bieżące  możliwości

finansowe Funduszu,
e) pracownicy,  którzy nie  uczestniczą  we wspólnej  formie  działalności  sportowej  lub

rekreacyjnej wypłacanej dla innych pracowników nie mogą korzystać ze świadczeń
zastępczych.

f) w  celu  umożliwienia  korzystania  ze  wspólnych  form  działalności  sportowej
i  rekreacyjnej  jak  największej  liczby  pracowników  konieczne  jest  ustalenie
i organizowanie takiej działalności co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

5. Finansowanie pożyczek na cele mieszkaniowe podlega regulacjom wymienionym w
odrębnym paragrafie.

  

Pożyczka na cele mieszkaniowe
§ 6

1. Fundusz może być wydatkowany na pożyczki na cele mieszkaniowe. 
2. Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane.
3. Pożyczka  na  cele  mieszkaniowe  może  być  udzielona  dopiero,  kiedy  pracownik

przepracuje w Ośrodku co najmniej 2 lata
4. Pożyczka  może  być  udzielona  nie  częściej  niż  raz  na  pięć  lat,  pod  warunkiem

całkowitej spłaty poprzednio zaciągniętej pożyczki.
5. Oprocentowanie pożyczki wynosi:

a)        1% jej wysokości  - jeżeli okres jej spłaty wynosi 12 miesięcy,
b) 2% jej wysokości – jeżeli okres jej spłaty wynosi 13 do 24 miesięcy,
c) 3 % jej wysokości - jeżeli okres jej spłaty wynosi 25 do 36 miesięcy.

6. Pożyczka udzielona pracownikowi zatrudnionemu na umowę na czas określony musi
być  udzielona  w  taki  sposób,  aby  ostatnia  rata  pożyczki  spłacona  została  przez
pracownika przed terminem wygaśnięcia jego stosunku pracy.

7. Roczna  kwota  udzielonych  pożyczek  nie  może  być  mniejsza  niż  30  % naliczenia
Funduszu w bieżącym roku.

8. Każdej osobie uprawnionej można udzielić pożyczki do kwoty 5.000,00 zł.
9. Wysokość  przyznawanych  kwot  pożyczki  uzależniona  jest  od  kwoty  określonej

w preliminarzu wydatków Funduszu na dany rok.
10. Osoba ubiegająca się o pożyczkę składa wniosek o udzielenie pożyczki na wzorze

określonym w załączniku nr 2.
11. Wnioski o udzielenie pożyczki rozpatrywane są raz w roku do ostatniego dnia marca

danego  roku  w  kolejności  ich  złożenia.  Pierwszeństwo  przyznania  posiadają  w
pierwszej kolejności osoby, które wcześniej nie ubiegały się o pożyczkę, a następnie
o najbardziej oddalonym terminie spłaty.



12. Podstawą  uzyskania  pożyczki  jest  umowa  cywilno-prawna  zawarta  pomiędzy
pracodawcą  a  pracownikiem  z  dołączonymi  oświadczeniami  2  poręczycieli,  z
których każdy musi być pracownikiem Ośrodka, zatrudnionym na umowę o pracę na
czas nieokreślony lub umowę na czas co najmniej równy okresowi spłaty pożyczki
( wzór stanowi zał. do regulaminu nr 3)

13. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 36 miesięcy.
14. Spłata pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu po jej udzieleniu.
15. Z chwilą rozwiązania umowy o pracę z powodu:

 porzucenia pracy
 rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy

nie spłacona część pożyczki wraz z odsetkami ulega natychmiastowej spłacie.
Dopuszcza się możliwość odstąpienia od natychmiastowej spłaty pożyczki w
stosunku do pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę w  przypadku
wyrażenia zgody przez poręczycieli na piśmie. 

16. Obowiązku  natychmiastowej  spłaty  nie  stosuje  się  wobec  pracowników
przechodzących na  emeryturę  lub  rentę  oraz  wobec pracowników zwolnionych  z
pracy w ramach redukcji etatów i zwolnień grupowych.

17. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pracownika zobowiązanie przechodzi na
poręczycieli solidarnie.

18. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona część pożyczki ulega umorzeniu.
 

Naliczanie świadczeń socjalnych Funduszu.
§ 7

Podstawowe pojęcia:
1. Kwota  bazowa –  kwota  minimalnego  wynagrodzenia  ustalana  zgodnie

z obowiązującym rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w danym
roku.

2. Preliminarz  – preliminarz ZFŚS sporządzany w danym roku po naliczeniu ZFŚS,
zatwierdzony przez Kierownika MGOPS oraz każde kolejne korekty preliminarza. 

3. Kwota  świadczenia  -  każdorazowo  określana  jest  przed  wypłatą  określonych
świadczeń  ujętych  w  preliminarzu,  której  wysokość  uzależniona  jest  od  liczby
świadczeniobiorców i możliwości finansowych Funduszu. 

Ustalenia szczegółowe:

1. Ustala się 5 przedziałów dochodowych, będących podstawą zróżnicowania wysokości
wypłacanych świadczeń socjalnych.

2. Przedziały  dochodowe  tworzy  się  w  oparciu  o  kwotę  bazową  przemnożoną
o odpowiedni procent ustalony poniżej:

a) przedział I do 65 % kwoty bazowej,

b) przedział II od 65 % kwoty bazowej + 0,01 zł do 85 % kwoty bazowej,



c) przedział III od 85 % kwoty bazowej + 0,01 zł do 105 % kwoty bazowej,

d) przedział IV od 105 % kwoty bazowej + 0,01 zł do 125 % kwoty bazowej,

e) przedział V powyżej  125 %kwoty bazowej +0,01 zł.

3. Wysokość  udzielanych  świadczeń  uzależniona  jest  od  sytuacji  materialnej
pracowników.  Wymienieni poprzez złożone oświadczenie są przyporządkowywani do
określonych przedziałów dochodowych.

4. Przedziałom  dochodowym  przypisany  jest  5  %  skok  różnicy  przyznawanego
świadczenia  przy założeniu,  ze  piąty przedział  stanowi  100 % kwoty świadczenia
a każdy kolejny przedział wzrasta o kolejne 5 % wzrostu świadczenia tj.:

a) przedział dochodowy V – 100 % świadczenia,

b) przedział dochodowy IV -105 % świadczenia,

c) przedział dochodowy III – 110 % świadczenia,

d) przedział dochodowy II – 115 % świadczenia,

e) przedział dochodowy I – 120 % świadczenia

5. Wysokość  świadczenia  przyznawanego  osobowym  uprawnionym  znajdującym  się
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej ze względu na śmierć członków rodziny lub
inne przypadki określone jako losowe w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych mogą otrzymać zapomogę losową stanowiącą 35 % kwoty bazowej.

Postanowienia końcowe
§ 8

1. Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  do  niniejszego Regulaminu ZFŚS dokonywane są  na
piśmie w formie aneksu.

2. W  sprawach  nie  objętych  regulaminem  mają  zastosowanie  powszechnie  stosowane
przepisy prawne.

3. Wszelkie wnioski i podania kierowane do Komisji Socjalnej winny być składane na ręce
członków komisji, których nazwiska jest podane do wiadomości pracowników Ośrodka.

4. Regulamin ZFŚS  udostępnia się do wglądu na żądanie każdej osoby  uprawnionej do
korzystania z Funduszu.

            


