
Załącznik  do Zarządzenia Nr OR.0152 – 27 /08 
                                                                          Burmistrza Białej dnia 10 grudnia 2008r 

                   

 

REGULAMIN 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Urzędu  Miejskiego  w  B i a ł e j 

 

 

Rozdział    I 

Podstawy opracowania Regulaminu 

 

§   1 

 

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 

1)  ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jedn.  

     z 1996 roku Dz.U.Nr 70, poz. 335 z póżn.zm.) 

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 póżn.zm. ) 

3)  obowiązującego na dany rok obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w  

     sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzednim, ogłaszane w   

     Dzienniku Urzędowym „ Monitor Polski ’’ przed dniem 20 lutego danego roku. 

 

§  2 

 

Podstawę gospodarowania  środkami funduszu stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy, 

określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje, formy działalności socjalnej 

organizowanej przez zakład pracy na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu. 
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Rozdział     II 

Postanowienia ogólne 

 

§   3 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) Fundusz- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony w Urzędzie Miejskim 

w  Białej na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych,   

2) Pracodawca – Urząd Miejski w Białej reprezentowany przez Burmistrza  

3) Emeryci i renciści byli pracownicy zakładu – osoby posiadające aktualny status emeryta 

lub rencisty, którzy przed uzyskaniem świadczenia rozwiązali stosunek pracy z Urzędem 

Miejskim w Białej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, 

4) Komisja Socjalna – zespół utworzony przez pracodawcę do uzgadniania przyznawanych, 

w oparciu o Regulamin Funduszu, świadczeń osobom uprawnionym oraz innych zadań 

wymienionych w § 7 Regulaminu. 

§     4 

 

1. Projekt  gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,  

     jego wszelkie zmiany opracowuje Komisja Socjalna 

 2. Komisja Socjalna przygotowuje projekt  planu rzeczowo-finansowego w terminie do dnia     

     20 marca każdego roku.  

     Plan rzeczowo – finansowy na rok kalendarzowy jest załącznikiem do niniejszego 

     regulaminu. 

 3. Projekt planu o którym mowa w ust.2 podlega zaopiniowaniu przez pracownika  

     wybranego do reprezentowania załogi Urzędu      

 4. Pracownik wybrany przez załogę do reprezentowania jej interesów ma 7 dni od daty 

     doręczenia mu projektu planu rzeczowo – finansowego lub zmian w nim na przedstawienie 

     stanowiska. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany przyjmuje się iż projekt ten jest  

     zaakceptowany w przedłożonym brzmieniu. 

5. Roczny plan rzeczowo – finansowy zatwierdza Burmistrz w terminie do 31 marca na  

     dany rok. 
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6. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych  

     świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć w nieprzekraczalnym terminie 

     do 15 marca każdego roku w Referacie Organizacyjnym wniosek o przyznanie   

     świadczenia socjalnego z dofinansowaniem z ZFŚS,  wzór wniosku stanowi zał. nr 1 

     do Regulaminu. 

7. Nie złożenie wniosku automatycznie kwalifikuje osobę uprawnioną do  grupy osób 

    o najwyższych dochodach chyba, że oświadczy we wniosku iż rezygnuje ze świadczenia. 

8. Komisja rozpatrująca wnioski o przyznanie ulgowego świadczenia finansowego z  

    funduszu, w razie powzięcia wątpliwości co do  wiarygodności danych przedstawionych 

   we wniosku, może żądać od składającego taki wniosek dokumentów potwierdzających te 

    dane ( np.zaświadczenia o dochodach: pracownika z innego zakładu, współmałżonka, 

    dziecka lub innego uprawnionego członka rodziny, zaświadczenia o uczęszczaniu  

    dziecka do szkoły, decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o zasiłku dla bezrobotnych 

    lub o przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku , decyzje o przyznaniu  

   emerytury, renty lub zasiłku – świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją 

   waloryzacyjną itp.) 

 

§   5 

 

1.Przyznawanie  uprawnionym świadczeń z funduszu, w oparciu o Regulamin odbywa się na  

   wniosek samego uprawnionego lub z inicjatywy przełożonego, opiekuna a także  

   pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów. 

 2.Komisja Socjalna rozpatruje wnoszone wnioski o przyznawanie świadczeń z funduszu 

    i proponuje wysokość, rodzaj i formę przyznanego świadczenia. 

 3.Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje burmistrz. 

 

§    6 

   Prawidłowo złożony wniosek powinien być rozpatrzony w terminie do 14 dni od jego  

    złożenia, a wypłata świadczenia w terminie do 7 dni od decyzji pracodawcy o przyznaniu 

    świadczenia. Jeśli osoba ubiega się  o dofinansowanie wcześniej zakupionego przez 

    siebie świadczenia, termin 7 dni liczy się od przedstawienia niezbędnych dokumentów 

    potwierdzających koszt poniesionego wydatku. 
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§   7 

 

1. W skład komisji socjalnej wchodzą: 

1) 5 pracowników wybranych przez załogę Urzędu z poszczególnych referatów, 

2) pracownik Referatu Organizacyjnego, prowadzący sprawy kadrowe 

2. Komisję socjalną powołuje burmistrz w drodze odrębnego zarządzenia.     

3. Okres kadencji Komisji Socjalnej trwa 4 lata od dnia powołania. 

4. Komisja Socjalna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu osobowego  

    przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. 

5. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, przewodniczą obradom Komisji  

    Socjalnej.     

6. Dokumentem sporządzonym z posiedzenia Komisji Socjalnej, który zawiera wszystkie 

    postanowienia Komisji jest protokół. 

7. Zadaniem Komisji Socjalnej jest w szczególności: 

1) przyjmowanie od uprawnionych wniosków, wraz z wymaganymi dokumentami, 

o przyznanie świadczenia z Funduszu, 

2) weryfikowanie dokumentów w razie potrzeby, 

3) rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego z dofinansowaniem z 

ZFŚS,  

4) prowadzenie ewidencji przyznanych ulgowych świadczeń z Funduszu, 

5) przygotowywanie projektu podziału środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje 

działalności socjalnej – plan rzeczowo – finansowy stanowiący zał.nr 4 do 

Regulaminu, 

6) udostępnianie osobom uprawnionym, do korzystania z Funduszu, tekstu  Regulaminu i 

w razie potrzeby wyjaśnianie  im zasad korzystania z pomocy w nim określonych. 
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Rozdział   III 

Zasady tworzenia Funduszu i administrowanie jego środkami 

 

§   8 

 

1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do 

    przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby osób zatrudnionych 

    w Urzędzie, korygowany co kwartał . 

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

    nego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej  

    ogłaszanego  corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

    Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski ’’,  nie później niż do 20 lutego 

    każdego roku. 

 

§   9 

 

    Niezależnie od odpisów, o których mowa w § 7, Fundusz podlega zwiększeniu o: 

1) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 

2) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 

3) zwiększenie funduszu, wynoszące 6,25% podstawy na każdego emeryta i rencistę 

uprawnionego do korzystania z opieki pracodawcy. 

 

§   10 

 

1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, na który pracodawca 

    przekazuje równowartość pieniężną dokonanych odpisów na Fundusz na dany rok,  

    w wysokości, terminach określonych w art.6 ust.2 ustawy o zakładowym funduszu 

    świadczeń socjalnych, z tym że do dnia 31 maja danego roku przekazuje kwotę stanowiącą 

    co najmniej 75% równowartości odpisów. 

2. Funduszem administruje pracodawca. 

3. Wydatkowanie środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 
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    odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie rocznego planu dochodów 

    i wydatków Funduszu zwany też planem rzeczowo – finansowym uzgadnianego  

    z pracownikiem wybranym przez załogę. 

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

    następny. 

 

 

Rozdział    IV 

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu 

 

§   11 

 

1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby: 

1) pracownicy  Urzędu Miejskiego w Białej  zatrudnieni w ramach umowy o pracę na 

czas  określony i nieokreślony, niezależnie od wymiaru czasu pracy jak również na 

podstawie powołania, mianowania, wyboru – zwani dalej pracownikami, 

2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i macierzyńskich, 

3) emeryci i renciści – byli pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej, z którymi zakład  

pracy rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na to świadczenie,     

4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1 – 4 tj: 

a) małżonek, 

b) konkubina lub konkubent nie pozostający / a / w związku małżeńskim będący / a / 

     na utrzymaniu osoby wymienionej  pkt 1 – 4 i mieszkający / a /  razem z tą osobą, 

c)  dzieci (w wieku do lat 18, uczące się w wieku do lat 25, oraz bez względu na wiek 

     z orzeczonym  znacznym  lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ) własne, 

     dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, 

     dzieci jednego z małżonków, jeżeli  na tym małżonku ciąży obowiązek wychowania 

     i utrzymania dziecka, dzieci z konkubinatu 

d) dzieci po zmarłym pracowniku lub byłym pracowniku wymienionym w pkt 3 na  

     zasadach jak w pkt  4  lit. c 
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Rozdział   V 

        Zakres przedmiotowy zakładowej działalności socjalnej i zasady 

przyznawania ulgowych świadczeń 

 

§   12 

 

Środki Funduszu  mogą być przeznaczone na finansowanie ( dofinansowanie ) : 

1) bezzwrotnej pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, 

2) krajowego i zagranicznego wypoczynku, 

3) działalności kulturalno – oświatowej oraz sportowo – rekreacyjnej, 

4) zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. 

 

§   13 

 

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

    od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy  

    Funduszu, co oznacza że w pierwszej kolejności pomoc z Funduszu powinna być  

    zapewniona rodzinom ( osobom ), które : 

1) dotknięte zostały indywidualnymi zdarzeniami losowymi, długotrwałą chorobą lub  

śmiercią najbliższych członków rodziny, 

2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, 

3) samotnie wychowują dzieci, 

4) wychowują dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i 

leczenia. 

2. Przez trudną sytuację materialną, o której mowa w ust.1 pkt 2, należy rozumieć sytuację,  

    gdy miesięczny dochód (brutto) na członka rodziny ( wyliczony zgodnie z zasadami  

    podanymi w opisie do zał.nr 1Regulaminu) nie przekracza minimalnego wynagrodzenia 

    za pracę. 

3. Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, o której mowa w ust.1, przyjmuje  

    się średni miesięczny dochód brutto (ustalany zgodnie z objaśnieniami do wniosku o  

    przyznanie świadczenia socjalnego – stanowiącego zał.nr 1do Regulaminu ) przypadający 
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    na jednego członka rodziny o których mowa w § 11 niniejszego regulaminu wspólnie 

    zamieszkującego i prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe, osiągnięty w roku  

    poprzedzającym rok ubiegania się o świadczenia, podzielony przez 12 i podzielony przez  

    liczbę członków  rodziny uprawnionych do świadczeń.     

4. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu są uznaniową formą pomocy, osobom 

    znajdującym się w sytuacji, o której mowa w ust.1, a ich wysokość i termin przyznania 

    może być uzależniony również od wysokości środków pieniężnych znajdujących się 

    w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie. 

5. Uznaniowy zaś charakter świadczeń, oznacza że w przypadku odmowy przyznania 

    świadczenia  lub przyznanie świadczenia w niższej wysokości, od maksymalnych  

    określonych w tabelach stanowiących zał.nr 2do Regulaminu , osoba uprawniona nie może  

    dochodzić  z tego tytułu żadnych roszczeń. Odmowa przyznania świadczenia, lub  

    przyznanie go w niższej wysokości, nie wymaga od pracodawcy dodatkowego pisemnego 

    uzasadnienia, gdyż wystarczy zapoznać wnioskodawcę z decyzją pracodawcy, zawartą 

    we wniosku, (  zawarta jest informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej  

    wnioskodawcy – stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu ) 

1. W ramach pomocy, wymienionej w § 12 pkt 1, może być finansowana pomoc rzeczowa 

     lub finansowa: 

1) w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną osoby uprawnionej do  

korzystania z Funduszu ( tzw.zapomogi zwykłe – tabela nr 4 zał nr 2, do Regulaminu) 

przyznawana nie częściej niż raz w roku, a w sytuacjach szczególnych nawet częściej 

niż raz w roku – na wniosek  osoby uprawnionej, z inicjatywy przełożonego lub 

opiekuna, 

2) w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i  

długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny, tj.współmałżonka 

lub dziecka oraz innych członków rodziny uprawnionych na podstawie § 11 

Regulaminu do korzystania z pomocy socjalnej ( tzw. zapomogi losowe – tabela nr 4 

zał.nr 2do Regulaminu ) – przyznawana nie częściej niż raz w roku, a w sytuacjach 

szczególnych nawet częściej niż raz w roku – na wniosek osoby uprawnionej, 

przełożonego lub opiekuna, 
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3) w związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny (osoby samotnej) w okresie świąt –  

na wniosek pracodawcy raz w roku lub dwa razy w roku, 

4) w związku z odwiedzinami pracownika przebywającego na leczeniu szpitalnym lub 

wydłużonym zwolnieniu lekarskim w domu – pomoc rzeczowa przyznana na wniosek 

przełożonego lub opiekuna – jednorazowo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

2. Warunkiem uzyskania pomocy wymienionej w ust.1 pkt 2 jest przedstawienie przez osobę 

     ubiegającą się o taką pomoc, wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tą sytuację, tj.: 

1) długotrwała choroba – zaświadczenie lekarza o długotrwałej (przewlekłej) chorobie, 

2) śmierć członka rodziny – kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu, 

3) indywidualne zdarzenie losowe (kradzież, pożar, zalanie, wypadek) – odpowiednie 

dokumenty (zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie ewentualnego 

świadka, kopia protokołu itp.) a w przypadku niemożności uzyskania wiarygodnego 

dokumentu oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc. 

 

§   15 

 

1. Ze środków Funduszu dofinansowuje się następujące formy krajowego i zagranicznego 

    wypoczynku : 

1) wczasy (letnie lub zimowe w tym agroturystyczne) – trwające nie dłużej niż 14 dni 

kalendarzowych, zakupione przez pracodawcę lub indywidualnie – dofinansowanie, 

tylko na wniosek uprawnionego, zgodnie z tabelą nr 1zał.nr 2do Regulaminu. 

2) sanatoria, wczasy profilaktyczno - lecznicze, pobyt w ośrodkach leczenia uzależnień 

          i otyłości – trwające nie dłużej niż 24 dni kalendarzowe-zgodnie z zasadami podanymi  

          w pkt 1, 

3) wycieczki i rajdy kilkudniowe oraz jednodniowe (nie objęte działalnością wymienione 

w § 14 ) zakupione indywidualnie – dofinansowanie, tylko na wniosek uprawnionego, 

zgodnie z tabelą nr 3zał nr 2do Regulaminu, nie częściej niż raz w roku, zakupione lub 

organizowane przez pracodawcę – dofinansowanie, zgodnie z tabelą jak wyżej,  nie 

częściej niż dwa razy w roku (liczone łącznie z dofinansowaniem zakupionych 

indywidualnie) 

4) wypoczynek organizowany we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) – trwający 

jednorazowo nie krócej niż 14 dni kalendarzowych – dofinansowanie, tylko na wniosek 
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uprawnionego, zgodnie z tabelą nr 2zał. Nr 2do Regulaminu. 

5) wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, zimowiska,  

„ zielone szkoły ’’, itp.) – trwające nie dłużej niż 21 dni kalendarzowych, zakupione 

przez Pracodawcę lub indywidualnie – dofinansowanie, tylko na wniosek 

uprawnionego, zgodnie z tabelą nr 1zał.nr 2 do Regulaminu – nie częściej niż raz na rok 

kalendarzowy (niezależnie od korzystania z dofinansowania wymienionego w pkt 1,3 i 

4) – po przepracowaniu w zakładzie pełnego roku kalendarzowego przez rodzica 

ubiegającego się o dofinansowanie (roczny staż dotyczy tylko rodzica pracowników 

zakładu, z wyłączeniem podejmujących pracę po raz pierwszy). 

2. W ciągu roku przysługuje dopłata do jednej z form wypoczynku wymienionych  

     w pkt 1, 2 i 4.       

3. Wypłata dofinansowania do wypoczynku i do udokumentowanych kosztów przejazdów  

    związanych z tym wypoczynkiem, wymienionych w ust.1 pkt  1– 3 i 5, zakupionego 

    przez samego uprawnionego następuje w terminie nie przekraczającym 7 dni od złożenia 

    dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki, w którym zaznaczone jest m.in. miejsce 

    i czas trwania wypoczynku, ilość osób korzystających z wypoczynku oraz wysokość 

    poniesionego wydatku za wypoczynek. 

4. Przy zakupie świadczeń wymienionych w ust.3 -  przez pracodawcę osoba, której  

    przyznane zostało dofinansowanie, przed odebraniem skierowania (skierowań) zwraca 

    pracodawcy kwotę stanowiącą wartość świadczenia pomniejszoną o przyznane  

    dofinansowanie z Funduszu. 

5. Osoba wymieniona w ust.4 może też wystąpić z pisemnym (umotywowanym) wnioskiem 

    do Komisji Socjalnej o rozłożenie zwracanej kwoty na dogodne raty nie dłużej jednak niż  

    do końca roku kalendarzowego. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca. 

6. Dofinansowanie wypoczynku wymienionego w ust.1 pkt 4 przyznawane jest tylko o  

    złożony wniosek  (bez dokumentowania poniesionych wydatków), a wypłata następuje 

    po urlopie pracownika, potwierdzonym przez Referat Organizacyjny. Wymóg ten nie 

    dotyczy emerytów i rencistów objętych opieką socjalną zakładu pracy oraz członków 

    rodzin uprawnionych do korzystania z Funduszu. 
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§   16 

 

1. W ramach działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej dofinansowanie  

     może dotyczyć: 

1) dopłat do biletów (karnetów) wstępu do kin, teatrów, oper, występów estradowych, 

koncertów, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych (spartakiady,festyny itp.) 

na basen, kort tenisowy, siłownię, gabinetów odnowy biologicznej, itp.- zakupionych 

przez pracodawcę, 

2) dofinansowanie udziału w różnego rodzaju imprezach kulturalno – oświatowych 

i sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez pracodawcę (np.spotkania, kluby 

dyskusyjne, wieczorki, spartakiady, festyny, zabawy w tym dla dzieci, jednodniowe 

wycieczki integracyjne i rekreacyjne). 

2. Zasady i wysokość dofinansowania świadczeń wymienionych w ust.1 ustala się zgodnie 

    z tabelą nr 3 zał.nr 2 do Regulaminu, a częstotliwość korzystania ze świadczeń w  

    ramach tej działalności, zależy od decyzji pracodawcy i posiadanych środków pieniężnych  

    zaplanowanych na tą działalność na dany rok. 

3. Imprezy wymienione w ust.1 pkt 2 mogą być połączone z poczęstunkiem (jedzenie,napoje, 

    słodycze) z wręczaniem skromnych upominków o wartości nie przekraczającej  

    jednorazowo 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wręczaniem dzieciom w wieku 

    do 15 roku życia  paczek o wartości jak wyżej. 

 

 

 

Rozdział   VI 

 

Zakres przedmiotowy zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe 

i zasady jej udzielania ( pożyczki mieszkaniowe ) 

 

§   17 

 

1. Osoba uprawniona do korzystania z funduszu może uzyskać pomoc na cele mieszkaniowe 
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    w zakresie, na warunkach i w wysokości określonej w dalszych postanowieniach  

    niniejszego rozdziału. 

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

    pożyczki. 

 

§   18 

 

Pomoc udzielona na cele mieszkaniowe może obejmować: 

1) budowę domu jednorodzinnego, 

2) zakup domu jednorodzinnego lub mieszkania, 

3) modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny,  

4) uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej, 

5) remont i modernizację domu lub mieszkania. 

 

§   19 

 

1. Pożyczka na remont i modernizację mieszkania może być udzielona raz na 3 lata, pod  

    warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na ten cel. 

    Okres czteroletni nie jest wymagany w sytuacjach losowych – zalanie mieszkania,pożar itp. 

2. W przypadku zatrudnienia przez pracodawcę kilku osób z rodziny, zamieszkujących w tym 

     samym lokalu i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, pożyczka na remont 

     i modernizację może być przyznana tylko jednej z nich. 

3. Zasada określona w pkt 2 będzie stosowana także w przypadku pożyczki na budowę     

    domu  jednorodzinnego. 

4. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych 

     na rachunku funduszu oraz kwoty przeznaczonej na cele mieszkaniowe w rocznym planie 

     rzeczowo – finansowym. 

5. Udzielane pożyczki z Funduszu podlegają oprocentowaniu w wysokości 5% od pobranej 

    kwoty pożyczki (bez względu na okres spłaty). 

6. Osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa odpowiedni wniosek  

    z oświadczeniem dotyczącym przeciętnego dochodu na osobę w rodzinie. 

7. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia co najmniej dwóch osób – pracowników 
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    tego samego pracodawcy, u którego zatrudniony jest pożyczkobiorca. 

 

§   20 

 

1. W przypadku pożyczki na remont i modernizację maksymalny okres spłaty ustala się 

    na dwa lata. Krótszy okres spłaty będzie ustalany indywidualnie w umowach 

    z poszczególnymi pożyczkobiorcami. Na pozostałe rodzaje pożyczek mieszkaniowych 

    okres spłaty ustala się maksymalnie na cztery lata, z możliwością krótszego okresu 

    spłaty, ustalonego indywidualnie z pożyczkobiorcą w umowie. 

2. Ustalone w umowie wysokości rat pożyczki będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia 

    za pracę pożyczkobiorcy. 

3. Spłata ustalonych rat pożyczki następuje w pierwszym miesiącu po uzyskaniu pożyczki 

4. W razie rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika w trybie art.52 Kodeksu pracy,  

     niespłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie. 

 

 

Rozdział    VII 

Postanowienia uzupełniające i końcowe 

 

§   21 

Świadczenia przyznane uprawnionym przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu 

realizowane są na zasadach wcześniej obowiązujących i nie podlegają ponownemu 

rozpatrzeniu. 

 

§   22 

1. Termin składania wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego z funduszu upływa w  

     dniu 15 marca każdego roku. 

2. W  przypadku zdarzeń losowych wniosek może być złożony w ciągu roku. 
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§   23 

 

1.Osoba, która rezygnuje z przydzielonego jej świadczenia zobowiązana jest do  

   bezzwłocznego zawiadomienia Referat Organizacyjny. 

2.W przypadkach nieuzasadnionej rezygnacji z przydzielonego świadczenia,  

   świadczeniobiorca ponosi ewentualne koszty związane z zakupem świadczenia 

   a poniesione przez pracodawcę. 

3.Za uzasadnione przypadki rezygnacji ze świadczenia przyjmuje się przede wszystkim  

   zdarzenie wynikłe niezależnie od woli świadczeniobiorcy ( np.choroba,śmierć najbliższego 

   członka rodziny, indywidualne zdarzenie losowe) 

 

§   24 

Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ulgowe usługi i świadczenia socjalne w pierwszej  

kolejności uwzględnia się priorytety określone w regulaminie i wnioski osób, które z takiej 

usługi nie korzystały w roku poprzednim. 

 

§  25 

Regulamin powinien być udostępniony do wglądu, każdej osobie uprawnionej do korzystania 

z Funduszu, na jej żądanie. 

 

§   26 

Wszelkie zmiany w treści Regulaminu wymagają formy pisemnej i trybu obowiązującego 

przy jego ustalaniu i wprowadzaniu. 

 

§   27 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 
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§   28 

 

Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki: 

1.załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z dofinansowaniem z ZFŚS,                             

2. załącznik nr 2 –tabele wysokości świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS i dopłat 

                             do tych świadczeń wg: 

   a) tabela nr 1 -   dopłat do różnych form wypoczynku tj.wczasy i sanatoria leczniczo- 

                             profilaktyczne, wycieczki i rajdy kilkudniowe oraz wypoczynek letni 

                             i zimowy dla dzieci i młodzieży, 

   b) tabela nr 2 -   dopłat do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie 

                             (wczasy pod gruszą), 

   c) tabela nr 3 -   dopłat do świadczeń w ramach prowadzonej działalności sportowo- 

                             rekreacyjnej i kulturalno – oświatowej, 

   d) tabela nr 4 -   wysokości udzielanej pomocy bezzwrotnej – finansowej lub rzeczowej, 

                             w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną (zapomogi  

                             zwykłe) oraz w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi,  

                             klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią (zapomogi  

                             losowe), 

   e) tabela nr 5 -   wysokości udzielanej pomocy bezzwrotnej – finansowej lub rzeczowej 

                             w związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny (osoby samotnej) 

                             w okresie świąt, 

3. załącznik nr 3 – umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS, 

4. załącznik nr 4 – plan dochodów i wydatków na poszczególne cele i rodzaje działalności 

                              socjalnej na dany rok. 

 

 

Uzgodniono 

z pracownikiem wybranym 

przez załogę Urzędu do reprezentowania  

jej interesów 

……………………….. 

 

 



       

 

    

 

         

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


