
ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

z dnia 2 stycznia 2012 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Powołuje się Komisję Socjalną do gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń 

socjalnych w składzie: 

Ewa Boguszewska – Przewodniczący komisji; 

Joanna Jędrasik – Członek komisji; 

Aneta Jusińska – Członek komisji (przedstawiciel pracowników); 

 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do  

Zarządzenia Nr 1/2012 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

z dnia 2 stycznia 2012 r. 

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

I. Zasady ogólne 

§1 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem 

opracowany został na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.),  oraz stosowanych aktów 

wykonawczych. 

§2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

Fundusz - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Tłuszczu na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.); 

Pracodawca lub zakład – Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu reprezentowany przez 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu; 

Emeryci, renciści, byli pracownicy zakładu – osoby posiadające status emeryta lub 

rencisty, którzy przed uzyskaniem świadczenia rozwiązali stosunek pracy z Osrodkiem 

Pomocy Społecznej w Tłuszczu w związku z przejściem na emeryturę lub rentę; 

Komisja Socjalna – zespół tworzony przez Pracodawcę do opiniowania i uzgadniania 

przyznanych, w oparciu o Regulamin Funduszu, świadczeń osobom uprawnionym, oraz 

innych zadań wymienionych w Regulaminie. 

 

§3 

1. Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczenia środków ZFŚS na poszczególne cele 

i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń 

finansowanych z Funduszu. 

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się zgodnie z odpowiednimi 

przepisami, wymienionymi w §1. 

3. Środkami Funduszu administruje pracodawca. 



4. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym i mogą być 

przeznaczone jedynie na cele określone w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych oraz w niniejszym Regulaminie.  

5. Koszt funkcjonowania rachunku nie może obciążać Funduszu. 

6. W celu uzgadniania stanowiska pracodawcy przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu 

świadczeń i pomocy z Funduszu, powołuje się stałą Komisję Socjalną, w skład której 

wchodzą osoby wyznaczone do niej przez Pracodawcę oraz reprezentant załogi wybrany 

przez pracowników do reprezentowania ich interesów. Komisja Socjalna wybiera ze 

swojego składu Przewodniczącego. 

7. Podstawą działalności socjalnej jest regulamin ZFŚS oraz roczny plan wydatków 

zawierający preliminarz wydatków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej, 

ustalony do 31 marca każdego roku przez Pracodawcę w uzgodnieniu z Komisją Socjalną. 

Plan wydatków może być w trakcie roku zmieniany. Wzór planu stanowi załączniki Nr 1 

do niniejszego Regulaminu. 

8. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje 

pracownikowi lub emerytowi podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. 

Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego. 

 

II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych 

§4 

1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby: 

- pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar czasu 

pracy, rodzaj umowy i staż pracy, 

- emeryci i renciści - byli pracownicy, 

- członkowie rodzin osób uprawnionych, tj. małżonkowie, dzieci (w wieku do 18 lat, a 

uczące się do lat 25, oraz bez względu na wiek dzieci z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności), rodzice wspólnie zamieszkujący i będący na utrzymaniu osób 

uprawnionych (jeżeli ich dochód nie przekracza najniższej emerytury), małżonek po 

zmarłym pracowniku (uprawniony do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 

150% najniższego świadczenia). 

2. Współmałżonkowie zatrudnieni w zakładzie (lub byli pracownicy zakładu) mogą oboje 

korzystać ze świadczeń finansowanych z Funduszu. 

 



§5 

1. Przyznanie świadczeń z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i 

materialnej osób uprawnionych, co oznacza, że w pierwszej kolejności pomoc z funduszu 

powinna być zapewniona osobom, które: 

- uzyskują niskie dochody, 

- posiadają rodziny wielodzietne, 

- samotnie wychowują dzieci, 

- są inwalidami. 

2.  Do określenia sytuacji materialnej przyjmuje się średni miesięczny dochód brutto, ustalony 

na podstawie informacji składanej przez uprawnioną osobę wg wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu,  przypadający na jednego członka rodziny 

wspólnie zamieszkującego i prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe, osiągnięty             

w roku poprzednim, podzielony przez 12 miesięcy i liczbę członków rodziny 

(uprawnionych do pomocy socjalnej). Nie przedstawianie informacji, o której mowa 

powyżej do dnia 15 maja każdego roku pozbawia osobę uprawnioną możliwości 

ubiegania się o przyznanie świadczeń. 

 

III. Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

§6 

1.   Środki Funduszu przeznacza się na: 

1) dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we 

własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą; 

2) dofinansowanie wypoczynku organizowanego w formie turystyki grupowej przez 

zakład pracy; 

3) dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej; 

4) zakup bonów towarowych, talonów lub paczek żywnościowych dla pracowników; 

5) paczki żywnościowe dla dzieci pracowników; 

6) udzielanie pomocy finansowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej    

w formie zapomogi bezzwrotnej; 

2. Pracodawca może przeznaczyć środki Funduszu na dofinansowanie innych form 

działalności socjalnej, niż określone w ust. 1, w zależności od potrzeb i możliwości 

finansowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Komisji Socjalnej, pod warunkiem, że są 

zgodne z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych             

i innymi przepisami prawa. 



 

IV. Zasady finansowania pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych 

§7 

1.  Świadczenia z Funduszu przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej, który jest 

rozpatrywany przez Komisją Socjalną, a następnie zatwierdzony do wypłaty przez 

Pracodawcę. 

2. Wniosek o uzyskanie świadczenia określonego w § 6 ust. 1,  osoba uprawniona składa po 

zakończeniu wypoczynku. Warunkiem korzystania z tego świadczenia jest przebywanie 

na urlopie wypoczynkowym. Świadczenie jest przyznawane osobie tylko raz w roku.                   

Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

3. Dofinansowanie wypoczynku organizowanego w formie turystyki grupowej przez zakład 

pracy może obejmować 100 % kosztów wypoczynku. Osoba, która zadeklarowała chęć 

uczestniczenia w tego typu wypoczynku zapisując się na liście, a następnie z przyczyn 

niezależnych od pracodawcy nie będzie uczestniczyć w tej formie wypoczynku, a zakład 

pracy poniesie koszty wypoczynku, osoba taka zostaje pozbawiona możliwości 

korzystania z innych form dofinansowania z funduszu w danym roku. Chyba, że 

nieobecność wynika z przyczyn zdrowotnych lub losowych potwierdzonych odpowiednim 

dokumentem. Osoba, która korzysta z dofinansowania wypoczynku organizowanego 

przez zakład pracy nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku 

organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”. 

4. Dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej obejmuje: 

a) dopłatę do biletów wstępu, 

b) pokrycie kosztu imprezy o ww. charakterze, organizowanej przez zakład pracy. 

5. Zakup bonów towarowych, talonów lub paczek żywnościowych dla pracowników 

następuje w okresie przedświątecznym Świat Bożego Narodzenia lub Świąt 

Wielkanocnych. Wysokość tych świadczeń jest uwarunkowany od sytuacji materialnej i 

życiowej pracowników. 

6. Paczki żywnościowe dla dzieci pracowników są przyznawane każdego roku w okresie 

przedświątecznym Świat Bożego Narodzenia. Paczki przysługują każdemu dziecku 

pracownika w wieku do 18 roku życia. Wartość paczek jest ustalana przez Komisją 

Socjalną. 

7. Pomoc rzeczowa lub finansowa w formie bezzwrotnej zapomogi: 



a) w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobista i materialną – przyznawana nie 

częściej niż raz w roku; 

b) w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym, klęskami żywiołowymi i 

długotrwałą choroba lub śmiercią najbliższego członka rodziny (uprawnionego do 

pomocy socjalnej), tzw. zapomoga losowa. 

Warunkiem uzyskania pomocy jest przedstawienie wiarygodnego dokumentu 

potwierdzającego sytuacje, np.: zaświadczenie lekarza o długotrwałej chorobie, 

kserokopia aktu zgonu, kopia protokołu zdarzenia losowego itp. Wzór wniosku                          

o bezzwrotną zapomogę stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 

V. Zasady działania Komisji Socjalnej 

 

§8 

1.  Komisja obraduje nie rzadziej niż raz na pół roku w zależności od potrzeb, o czym 

zostają powiadomieni członkowi Komisji w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Obrady komisji są protokołowane. Do protokołu dołącza się wykaz osób, którym 

pozytywnie zaopiniowano wniosek o przyznanie świadczenia oraz wykaz osób, którym 

negatywnie zaopiniowano wniosek o przyznanie świadczenia wraz z uzasadnieniem. 

3. Komisja Socjalna przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia dokonuje 

podziału pracowników na 3 grupy o określonym kryterium dochodowym na podstawie 

składanych informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz ustala wysokość 

świadczeń przypadających na poszczególne grupy dochodowe. 

4. Komisja Socjalna w razie powzięcia wątpliwości, co do wiarygodności danych 

przedstawionych w informacji lub we wniosku może żądać od składającego dokumentów 

potwierdzających te dane (np. zaświadczenie o dochodach z innego zakładu, 

zaświadczenie o dochodach małżonka, decyzję o przyznaniu statusu bezrobotnego, 

zaświadczenie o pobieraniu nauki przez dziecko itp.). 

5. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, pracownik zobowiązany jest do 

natychmiastowego zwrotu świadczenia otrzymanego na podstawie tego oświadczenia. 

Pracownik traci również prawo do otrzymania świadczeń z funduszu w bieżącym roku 

kalendarzowym. 

6. Komisja Socjalna prowadzi karty świadczeń socjalnych pracowników i emerytów, w 

których ewidencjonuje termin, wysokość i rodzaj przyznawanych świadczeń. 



7. Komisja Socjalna zobowiązana jest stosować obowiązujące przepisy prawa w zakresie 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

8. Komisja Socjalna kieruje się zasadami bezstronności, sprawiedliwości i gospodarności. 

VI. Postanowienia końcowe 

§9 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

przepisy prawa pracy oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§10 

 

Częścią Regulaminu oraz jego uzupełnieniem są: 

1. Załącznik Nr 1 – plan gospodarowania ZFŚS. 

2. Załącznik Nr 2 – informacja o stacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 

ubiegającej się o świadczenie z ZFŚS, 

3. Załącznik Nr 3 – wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS, 

4. Załącznik Nr 4 – wniosek o udzielnie bezzwrotnej zapomogi z ZFŚS. 

 

 

 

 

 

             

               Uzgodniono: 

 

 przedstawiciel pracowników 

 

          Aneta Jusińska 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

 

 

PLAN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ………. r.  

 

 

I. PRZYCHODY (w zł) 

 

1. Kwota środków ZFŚS pozostała z roku ubiegłego     …………… 

2. Odpis podstawowy na …….. rok        …………… 

                

3. RAZEM:          ……………. 

 

 

II. ROZCHODY (w zł) 

 

1. dopłaty do wypoczynku pracowników organizowanego przez zakład pracy      ………… 

2. dopłaty do wypoczynku organizowanego przez pracownika  

       tzw. „wczasy pod gruszą”                                                                                     …………. 

3. bony towarowe, talony, paczki żywnościowe                               ……… … 

4. dofinansowanie do zorganizowanej działalności                                                             

kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej                       …………. 

5. paczki dla dzieci pracowników                        ..……….. 

6. zapomogi bezzwrotne dla osób w trudnej sytuacji życiowej                        …………

            

R a z e m:                  ………..... 

 

Środki funduszu mogą być przeznaczone na inny cel w uzgodnieniu z komisją socjalną. 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

  Kierownik……………… 

 

 

 

Uzgodniono z Komisją Socjalną w składzie: 

1. Ewa Boguszewska – przewodniczący. 

2. Joanna Jędrasik – członek. 

3. Aneta Jusińska – członek 

 

 

 

 

 



Tłuszcz, dnia ………………………… 

Załącznik Nr 2 

…………………………………………….. 

     (imię i nazwisko) 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

                   (adres zamieszkania) 

 

…………………………………………….. 

     (stanowisko lub nr emerytury/renty) 

 

 

INFORMACJA O SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ OSOBY 

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ŚWIADCZENIA Z ZFŚS 

 

 

I. Informuję, że w skład mojej rodziny oprócz mnie wchodzą następujące osoby, 

uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS (należy podać imię i 

nazwisko, stopień pokrewieństwa, datę urodzenia, ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności): 

1………………………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………. 

5………………………………………………………………………………………. 

6……………………………………………………………………………………….. 

 

II. Średni miesięczny dochód brutto mój oraz osób wymienionych w części I (suma 

poz. 1-6) za cały ubiegły rok wyniósł:……………………………………………. 

 

Liczba osób w gospodarstwie domowym (z części I):…………………………… 

Średni dochód na osobę (dochód miesięczny z części II podzielić przez liczbę 

osób):……………………………………………………………………………… 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
         (data i podpis składającego informację) 



 

Załącznik Nr 3 

…………………………………………….. 

     (imię i nazwisko) 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

                   (adres zamieszkania) 

 

…………………………………………….. 

                        (stanowisko) 

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZFŚS –  

DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU PRACOWNIKÓW  

TZW. WCZASY POD GRUSZA 

 

 

 

Na podstawie Regulaminu ZFŚS proszę o dofinansowanie wypoczynku, który w tym roku 

organizowałem we własnym zakresie w terminie ………………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, że nie korzystałem z dofinansowania do wypoczynku 

organizowanego przez zakład pracy.  

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

       (data i podpis składającego wniosek) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

…………………………………………….. 

     (imię i nazwisko) 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

                   (adres zamieszkania) 

 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Z ZFŚS 

 

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi bezzwrotnej zapomogi z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. 

 

 

Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Załączniki: 

1. Kopie dokumentów potwierdzających szczególnie trudną sytuację materialną lub zaistnienie wypadku 

losowego itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………….. 

       (data i podpis składającego wniosek) 

 

 

 


