
Załącznik  

do zarządzenia Nr 3/2018 

Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Urszulinie 

z dnia 23 stycznia 2018 r. 

 

ZAKŁADOWY REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W URSZULINIE 

 

Ustalenia wstępne 

§ 1 

1. Zakładowy regulamin funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej ,, Funduszem” , został 

opracowany na podstawie: 

a) ustawy z 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwanej dalej 

,,ustawą”, 

b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 09.03.2009 r. w sprawie sposobu 

ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych. 

2. Regulamin określa zasady przeznaczenia środków Funduszu na poszczególne cele, rodzaje i 

formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych 

Funduszu. 

 

§ 2 

1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego na przeciętną liczbę 

zatrudnionych w danym roku kalendarzowym. 

2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego zatrudnionego 

37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu roku 

poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej ,,Monitor Polski”. 

3. Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku, do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, zwiększa się odpis podstawowy o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego, o którym mowa w ust.2. 

4. Na każdego emeryta i rencistę – byłego pracownika Fundusz zwiększa o 6,25% przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust.2. 

 

§ 3 

Niezależnie od zwiększeń, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4, Fundusz podlega zwiększeniu o: 

a) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z 

działalności socjalnych; 

b) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych; 

c) odsetki od środków Funduszu; 

d) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe; 

e) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego; 

f) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących 

działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie 

zakładowych obiektów socjalnych; 



g) przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych 

w części nieprzeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów 

mieszkaniowych; 

h) inne środki określone w odrębnych przepisach. 

 

 

§ 4 

Fundusz jest gromadzony na odrębnym rachunku bankowym.  

 

§ 5 

Fundusz świadczeń socjalnych administruje pracodawca. 

 

§ 6 

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

 

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 

§ 7 

1. Ze świadczeń Funduszu korzystać mogą: 

a) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnieni na 

podstawie umowy o prace; 

b) emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu pracy; 

c) członkowie rodzin osób wymienionych w lit. a i b. 

2. Za członków rodzin uważa się następujące osoby: 

a) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz 

przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków; 

b) współmałżonkowie. 

 

Przeznaczenie środków Funduszu 

§ 8 

Środki funduszu przeznacza się na: 

1. dofinansowanie krajowego zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie 

wycieczek, wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych, zakupionych przez 

pracodawcę lub indywidualnie przez osoby zatrudnione; 

2. dofinansowanie krajowych wczasów pracowniczych,  leczniczych, profilaktyczno – 

leczniczych zakupionych przez osoby uprawnione przez zakład pracy; 

3. wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie – tzw. 

wczasy turystyczne (pod gruszą); podstawą dofinansowania wypoczynku urlopowego pod 

gruszą jest wykorzystanie14 kolejnych dni kalendarzowych na wypoczynek oraz złożenie 

wniosku, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu; 

4. zapomogi pieniężne bezzwrotne udzielane w wypadkach losowych oraz trudnej sytuacji 

materialnej; 

5. dofinansowanie wypoczynku sobotnio – niedzielnego oraz wycieczek organizowanych przez 

pracodawcę; 

6. finansowanie działalności kulturalno – oświatowej w postaci zakupów biletów na imprezy 

artystyczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe; 

7. finansowanie takich imprez jak: 

a) Dzień Dziecka – dotyczy dzieci od 1 roku życia do ukończenia gimnazjum, nie dłużej 

niż do 18 roku życia, upominki z tej okazji odpowiadają liczbie dzieci; 



b) zakup upominków z okazji: 

 Dnia Kobiet; 

 Dnia Pracownika Socjalnego; 

c) pożegnanie pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę; 

8. pomocy rzeczowej lub finansowej przyznawanej w związku ze znacznymi wydatkami na 

zorganizowanie Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia; 

- uzależnia się od dochodów na członka rodziny. 

 

Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych 

§ 9 

1. Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób 

uprawnionych uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

2. Świadczenia przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej i mają charakter uznaniowy. 

3. Podstawę do obliczenia usług i świadczeń socjalnych stanowi średni miesięczny dochód 

uzyskany w ciągu 3 miesięcy I kwartału.  Pracownik obowiązany jest do złożenia oświadczenia 

w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

4. Dokumentem poświadczającym sytuację materialną osoby uprawnionej do korzystania z 

funduszu świadczeń socjalnych jest oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

5. Przez średni dochód miesięczny na osobę w rodzinie pracownika, o którym mowa w ust. 3, 

należy rozumieć wszystkie uzyskane dochody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, zarówno podlegające opodatkowaniu jak i zwolnione z podatku, na 

przykład wynagrodzenie za pracę oraz wszelkie dodatki do wynagrodzenia pomniejszone o 

składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na 

ubezpieczenia zdrowotne (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagrody 

jubileuszowej), stypendia, renty, emerytury, alimenty, świadczenia wypłacane przez powiatowy 

urząd pracy, wynagrodzenia z tytułu umów o charakterze cywilnoprawnym – zlecenia,  o dzieło. 

W przypadku dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz 

podatkiem liniowym należy wykazać faktycznie uzyskany dochód, natomiast w przypadku 

działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (np. w formie karty 

podatkowej) przyjmuje się, że dochód jest równy zadeklarowanej podstawie wymiaru składek 

na ubezpieczenie społeczne.  

6. Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się, dzieląc sumę dochodów uzyskanych 

przez wszystkie osoby w rodzinie w ciągu 3 miesięcy I kwartału przez liczbę tych osób oraz 

przez 3. 

7. Informacje podane w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, podlegając ochronie prawnej i 

służą wyłącznie dla potrzeb funduszu socjalnego. 

8. Nie można pokrywać z Funduszu wydatków, które nie mogą być z niego finansowane. 

9. Wnioski o dofinansowanie pracownicy składają do Głównego Księgowego. 

 

§ 10 

1. Przyznanie pracownikowi świadczeń z ZFŚS dokonywane jest przez Pracodawcę. 

2. Świadczenia socjalne uzależnione są od sytuacji życiowej, bytowej oraz od dochodu, o którym 

mowa w § 9 ust. 3, ustalonego na członka gospodarstwa domowego pracownika i przyznawane 

wg trzech progów procentowych: 

a) 100% przy dochodzie na osobę do wartości półtora krotnego minimalnego 

wynagrodzenia, określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

na dzień 1 stycznia każdego roku; 



b) 75% przy dochodzie na osobę powyżej półtora krotnego do dwuipółkrotnego  

minimalnego wynagrodzenia, określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej na dzień 1 stycznia każdego roku; 

c) 50% przy dochodzie na osobę powyżej dwuipółkrotnego  minimalnego wynagrodzenia, 

określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dzień 1 stycznia 

każdego roku. 

3. W związku z prowadzeniem jednoosobowego gospodarstwa domowego dochód netto 

pomniejszony będzie przez pracodawcę o 20%. 

4. Podstawa do przyznania świadczeń: 

a) Podstawę do przyznania świadczeń stanowi dochód gospodarstwa domowego 

przypadający na osobę w rodzinie, wykazany w oświadczeniu pracownika. 

b) Uprawniony, który nie wyraża zgody na weryfikację dochodu składa pisemne 

oświadczenie i jest uprawniony do świadczeń na poziomie 50%. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa.  

2. Zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej. 

3. Treść regulaminu uzgodniono z przedstawicielem załogi. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Pracodawcę lub osobę upoważnioną 

do działania w jego imieniu. 

5. Obowiązujący Regulamin podany jest do wiadomości pracowników na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie. 

 

 

 

 

Urszulin, dnia………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………………             ………………………………………… 

     (Przedstawiciel pracowników)                                      (Pracodawca lub osoba upoważniona 

                                                      do działania w imieniu pracodawcy) 

 


