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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 

1. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych
1
 – j. t. Dz. U.  z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm., ost. zm. Dz. U. 

z 2008 r. Nr 237, poz. 1654 i 1656, t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 800 (zwana 

uozfśs), 

2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca  

2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych  

w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 

Dz. U. Nr 43, poz. 349, 

3. obowiązującego na dany rok obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w roku poprzednim i drugim półroczu roku poprzedniego 

(ogłoszone w dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”- nie później niż do 20 lutego każdego roku), 

4. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – j. t. Dz. U.       

z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm., ost.  zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 90, poz. 

562, 

5. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – j. t. Dz. U. z 2006 

r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami, 

6. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. nr 

21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), 

7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego        

(j. t. Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 2 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1. Fundusz – to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony 

zgodnie z ustawą (uozfśs) w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu; 

2. Pracodawca lub zakład – to Zakład Poprawczy w Poznaniu 

reprezentowany przez Dyrektora Zakładu; 

3. związek zawodowy lub organizacja związkowa – to zakładowa 

(międzyzakładowa) organizacja związkowa działająca w Zakładzie 

Poprawczym w Poznaniu i posiadająca uprawnienia organizacji 

związkowej na podstawie art. 25
1
 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.  

                                                           
1
 zwany dalej Funduszem 



o związkach zawodowych; 

4. reprezentatywne związki zawodowe  - to zakładowe (międzyzakładowe) 

organizacje związkowe zrzeszające odpowiednią liczbę członków, 

będących pracownikami Zakładu Poprawczego w Poznaniu, wymaganą 

do uzyskania reprezentatywności zakładowej zgodnie z art. 241 ustawy 

Kodeksu pracy; 

5. coroczny odpis podstawowy – równowartość dokonanych odpisów  

na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  

w wysokości określonej w art. 5, na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 

ustawy
2
; 

6. dziecko – każda osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła związku 

małżeńskiego lub nie pozostaje w związku partnerskim. Dzieckiem jest 

także osoba, która ukończyła 18 lat i która nie zawarła związku 

małżeńskiego lub nie pozostaje w związku partnerskim jeśli: 

a) jest niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo 

b) kształci się w szkole i nie ukończyła 25 lat. 

 

ROZDZIAŁ 2 

Zasady tworzenia Funduszu i administrowanie jego środkami 

§ 3 

Zgodnie z treścią Art.3 ust. 2 ustawy
3
 Zakład Poprawczy zobowiązany jest  

do tworzenia Funduszu bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.  

 

§ 4 

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego                

w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych
4
. Wysokość odpisu jest równa 

iloczynowi przeciętnej liczby zatrudnionych oraz: 

1. dla pracowników nie będących nauczycielami
5
 –  37,5% przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku 

poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeśli przeciętne 

wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, 

2. dla pracowników będących nauczycielami
6
 -  110% kwoty bazowej 

określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej pomnożonej 

                                                           
2
 ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 

335 ze zmianami)- zwana dalej uozfśs 
3
 jak wyżej- uozfśs 

4
 przeciętną liczbę zatrudnionych ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 9 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 349) 
5
 Art. 5 ust 2 uozfśs  

6
 Art.53 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela 



przez planowaną przeciętną w danym roku kalendarzowym liczbę 

nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć           

(po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) , 

3. dla nauczycieli będących emerytami, rencistami
7
 lub nauczycielami 

pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – 5% 

pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych w roku poprzedzającym naliczenie odpisu, 

4. dla emerytów i rencistów
8
, byłych pracowników Zakładu, 

zatrudnionych wcześniej na stanowiskach niepedagogicznych – 6,25%  

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej        

w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeśli 

przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą  

na każdego emeryta lub rencistę uprawnionego do korzystania z opieki 

socjalnej. 

Środki Funduszu zwiększa się o kwoty odsetek bankowych od środków 

Funduszu zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym, zwroty 

nienależnych świadczeń wypłaconych z Funduszu, wpłaty osób uprawnionych    

z tytułu częściowej odpłatności oraz wszelkie inne wpłaty należne Funduszowi. 

§ 5 

Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w § 4 

pkt.2,  każdemu zatrudnionemu nauczycielowi  wypłacane jest do końca sierpnia 

każdego roku  świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego,         

o którym mowa w §4 pkt.1, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy 

i okresu zatrudnienia nauczyciela  w danym roku szkolnym
9
. 

§ 6 

Odpisy i zwiększenia, o których mowa w §4 tworzą jeden Fundusz
10

. 

§ 7 

Równowartość dokonanych, zgodnie z §4, odpisów na dany rok kalendarzowy 

przekazywana jest na odrębny rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 

30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku 

przekazuje się kwotę nie mniejszą niż 75% równowartości odpisów
11

. Środki 

Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok 

następny
12

.  

                                                           
7
 Art.53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela 

8
 Art.5 ust. 5 uozfśs 

9
 Art. 53 ust.1a ustawy Karta Nauczyciela 

10
 Art.5 ust.8a uozfśs 

11
 Art.6 ust.2 uozfśs 

12
 Art.11 uozfśs 



§ 8 

Wysokość odpisu naliczonego zgodnie z zasadami zawartymi w §4 zostaje 

skorygowana w końcu roku zgodnie z faktyczną przeciętną liczbą zatrudnionych 

pracowników
13

. 

§ 9 

1. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i niekorzystanie z niego nie 

daje pracownikowi podstaw do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub objęcia 

pracownika działalnością socjalną finansowaną z funduszu, chyba że naruszono 

postanowienia tego Regulaminu. 

2. Środkami Funduszu administruje Dyrektor Zakładu, tj. zapewnia obsługę 

techniczną, kadrową i finansową niezbędną do funkcjonowania Funduszu oraz 

ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ustawy o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych. Dyrektor podejmuje decyzje w kwestii 

wydatkowania środków ale nie określa sposobu ich wydatkowania
14

. 

3. Warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz 

zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele określa 

Regulamin Funduszu. 

4. Regulamin Funduszu  zostaje wprowadzony zarządzeniem Dyrektora 

Zakładu
15

 wydanym po uprzednim zastosowaniu jednego z wymienionych 

trybów uzyskania akceptacji ze strony pracowników: 

a) uzgodnienie z zakładowymi
16

 organizacjami związkowymi 

reprezentowanymi w Zakładzie, zgodnie z art. 27 ust.1 lub art. 30 ust. 5 

ustawy o związkach zawodowych, 

b) uzyskanie akceptacji większości pracowników w czasie zebrania 

ogólnego, po konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi, 

c) poinformowanie pracowników o propozycji wprowadzenia Regulaminu 

oraz możliwości zapoznanie się z jego treścią  (w terminie min. 2 tygodni) 

i możliwości zgłaszania uwag
17

. Jeśli do treści Regulaminu zostaną 

zgłoszone uwagi obowiązuje tryb przewidziany w ppkt. a i b. 

Jeśli w Zakładzie istnieją zakładowe lub międzyzakładowe organizacje 

związkowe, wówczas tryb przewidziany w ppkt. a jest obowiązkowy. 
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 Art.53 pkt.1 ustawy Karta Nauczyciela 
14

 patrz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2004r , nr sprawy 
III SA 2275/03 
15

 w terminie określonym w tym zarządzeniu 
16

 patrz Art.25
1
 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

17
 jeśli pracownicy nie zgłoszą uwag lub protestów Regulamin zostaje wprowadzony  



ROZDZIAŁ 3 

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 

§ 10 

Do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są uprawnione 

następujące osoby: 

 

1. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w całym okresie 

zatrudnienia, bez względu na rodzaj umowy (np. na czas określony,  

na czas zastępstwa itp.) i wymiar czasu pracy, z wyłączeniem 

pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych innych niż 

urlopy wychowawcze i dłuższych niż 30 dni, 

 

2. pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania lub mianowania w całym 

okresie zatrudnienia, bez względu na wymiar czasu pracy i staż,                

z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach 

bezpłatnych innych niż urlopy wychowawcze i dłuższych niż 30 dni, 

 

3. emeryci i renciści byli pracownicy Zakładu Poprawczego w Poznaniu,     

z którymi Zakład rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem  

na emeryturę lub rentę
18

 lub dla których Zakład był ostatnim pracodawcą 

przed przejściem na rentę lub emeryturę, 

 

4. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 – 3, to jest: 

a) małżonek, 

b) dzieci własne lub przysposobione (zgodnie z treścią Rozdziału 1, §2, 

pkt.6), 

c) dzieci własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach 

rodziny zastępczej z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności – bez względu na wiek, 

d) dzieci jednego ze współmałżonków, jeżeli na tym małżonku ciąży 

obowiązek ich wychowania i utrzymania lub w związku z tym 

obowiązkiem płaci na nie alimenty (zgodnie z treścią Rozdziału 1, §2, 

pkt.6). 

§ 11 

Współmałżonkowie zatrudnieni w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu  

lub współmałżonkowie emeryci lub renciści byli pracownicy Zakładu mogą 

korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu niezależnie  

                                                           
18

 z wyjątkiem przypadku likwidacji szkoły wymienionym w Art. 53 ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela 



od uprawnień przysługujących im jako członkom rodziny (np. gdy mąż składa 

wniosek o dopłatę do wczasów, żona traktowana jest jako członek rodziny          

i odwrotnie). 

§ 12 

O przyznanie świadczeń z Funduszu mogą wnioskować: 

1. aktualnie zatrudnieni pracownicy – pozostający w stosunku pracy         

z Zakładem Poprawczym w Poznaniu, 

2. emeryci i renciści, dla których Zakład Poprawczy w Poznaniu był 

ostatnim pracodawcą przed przejściem na emeryturę lub rentę
19

, 

3. Komisja Socjalna – w przypadku stanu zdrowia osób wymienionych      

w pkt.1 i 2 uniemożliwiającego osobiste złożenie takiego wniosku. 

 

ROZDZIAŁ 5 

Komisja Socjalna 

§ 13 

1. Komisja Socjalna – to zespół powołany przez Dyrektora Zakładu i związki 

zawodowe do uzgadniania przyznawanych, w oparciu o Regulamin Funduszu, 

świadczeń osobom uprawnionym oraz do realizacji następujących zadań  : 

 

a) opracowywania corocznego planu wydatków i dochodów  Funduszu, 

b) opiniowania wniosków osób uprawnionych do występowania                   

o świadczenia z Funduszu, 

c) proponowania sposobu wydatkowania środków Funduszu, 

d) przestrzegania zapisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Zakładu Poprawczego w Poznaniu. 

 

2. W skład Komisji Socjalnej wchodzi min. dwóch członków- przedstawicieli 

pracowników oraz po jednym przedstawicielu działających w Zakładzie 

związków zawodowych z zastrzeżeniem, że łączna liczba członków komisji jest 

nieparzysta. Komisja spośród członków wybiera przewodniczącego(ą). 

Przewodniczący(a) organizuje pracę Komisji. Komisja przyjmuje uchwały 

zwykłą większością głosów.  

2. W przypadku braku nieparzystej liczby członków Komisji (np. w razie nagłej 

rezygnacji któregoś z członków) oraz braku jednomyślności, komisja 

przedstawia Dyrektorowi Zakładu dwa stanowiska. Dyrektor Zakładu ma w tym 
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 jak wyżej 



wypadku decydujący głos w sprawie wyboru jednego z dwóch przestawionych 

rozwiązań. 

3. Członkowie Komisji wybierani są w czasie zebrania ogółu pracowników. 

Pracownicy w czasie zebrania mogą proponować swoich przedstawicieli  

do pracy w Komisji. Przed wyborem kandydat musi wyrazić zgodę na pracę  

w Komisji. Wybór następuję zwykłą większością głosów.  

 

4. Dopuszcza się możliwość pisemnej formy wyboru kandydata do Komisji 

Socjalnej. W takim wypadku informacja odnośnie kandydata(ów) jest 

udostępniona wszystkim pracownikom Zakładu z możliwością złożenia podpisu 

wyrażającego akceptację bądź brak poparcia dla kandydata(ów). Pisemna 

formuła wyboru wymaga terminu 2 tygodni od daty ogłoszenia listy kandydatów 

na złożenie podpisu przez pracowników Zakładu. Lista kandydatów w w/w 

okresie będzie dostępna w sekretariacie Zakładu.  

 

5. Przedstawiciele związków zawodowych powoływani są przez działające  

w Zakładzie reprezentatywne związki zawodowe, które udzielają danemu 

pracownikowi Zakładu rekomendacji do pracy w Komisji.  

 

6. Odwołanie członka Komisji następuje w wyniku: 

 

a) rezygnacji pracownika z pracy w Komisji, 

b)wniosku grupy co najmniej dziesięciu pracowników lub dyrektora Zakładu. 

 

7. Odwołanie przedstawiciela związku zawodowego następuje z chwilą 

cofnięcia rekomendacji przez związek zawodowy, który wcześniej tego 

przedstawiciela delegował. 

 

8. Na miejsce odwołanego  członka Komisji  powołuje się nowego członka  

według obowiązujących zasad.  

9. Członkami Komisji Socjalnej nie mogą być osoby akceptujące wydatkowanie 

środków z Funduszu, tj.: 

 

 -  Dyrektor Zakładu,  

-   osoby upoważnione przez Dyrektora Zakładu do akceptowania w jego 

     imieniu wydatkowania środków z Funduszu,  

-   główny księgowy Zakładu. 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 6 

 

Zakres przedmiotowy prowadzonej działalności socjalnej i zasady 

dofinansowania 

§ 14 

Środki Funduszu mogą być przeznaczane na finansowanie (dofinansowanie) 

1. indywidualnego wypoczynku urlopowego pracownika; 

2. indywidualnej i zorganizowanej działalności kulturalno- oświatowej; 

3. indywidualnej i zorganizowanej działalności sportowo rekreacyjnej; 

4. paczek świątecznych (ewentualnie kart podarunkowych) dla dzieci; 

5. zapomóg z tytułu zwiększonych wydatków z okazji świąt Bożego 

Narodzenia; 

6. bezzwrotnej pomocy materialnej ( rzeczowej lub finansowej); 

7. obligatoryjnych świadczeń urlopowych dla nauczycieli. 

 

Rodzaje świadczeń finansowanych z Funduszu w danym roku określa 

każdorazowo plan dochodów i wydatków Funduszu (Preliminarz) przyjęty na 

ten rok. Nie wszystkie rodzaje świadczeń muszą być finansowane 

(dofinansowane) co rok.  

 

§ 15 

 

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: 

 

a) dotknięte zostały indywidualnymi zdarzeniami losowymi, długotrwałą 

chorobą lub śmiercią najbliższych członków rodziny, 

b) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, 

c) samotnie wychowują dzieci, 

d) wychowują dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają 

specjalnej opieki i leczenia, 

 

2. Przez trudną sytuację materialną, o której mowa w   ppkt. b, należy rozumieć 

sytuację, gdy średni miesięczny dochód na członka rodziny (wyliczony zgodnie 

z zasadami podanymi w pkt. 3) nie przekracza połowy minimalnego 

wynagrodzenia oraz 100% minimalnego wynagrodzenia, gdy uprawniona  

do pomocy z Funduszu jest jedna osoba. 



3. Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, o której mowa w pkt. 

1, przyjmuje się średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka 

rodziny (tylko uprawnionego zgodnie z § 10 Regulaminu)  rozumiany  jako  

suma wszelkich uzyskanych przychodów w rozumieniu ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, zarówno podlegających opodatkowaniu, jak  

i zwolnionych z tego podatku (np. alimentów, świadczeń 500+), pomniejszona 

wyłącznie o obowiązkowe obciążenia tj. 

- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS),  

- ubezpieczenie zdrowotne  

- podatek dochodowy. 

 

4. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu są uznaniową formą pomocy 

osobom uprawnionym do występowania o takie świadczenia. Termin przyznania 

świadczeń może być uzależniony od wysokości środków pieniężnych aktualnie 

znajdujących się w budżecie Funduszu. Uznaniowy charakter świadczeń 

oznacza, że w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub przyznania 

świadczenia o  niższej wysokości osoba uprawniona nie może dochodzić            

z tego tytułu żadnych roszczeń.  

5. Odmowa przyznania świadczenia lub przyznanie świadczenia w niższej 

wysokości nie wymaga dodatkowego pisemnego uzasadnienia, gdyż wystarczy 

zapoznać wnioskodawcę z decyzją Komisji Socjalnej odnoszącą się  

do złożonego przez osobę uprawnioną wniosku.  

 

6. Jeśli naruszone zostały postanowienia Regulaminu osoba uprawniona  

do wnioskowania o świadczenia z Funduszu może  wystąpić do Dyrektora 

Zakładu z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, 

wskazując przy tym, które przepisy Regulaminu zostały jej zdaniem naruszone.  

 

7. Niekorzystanie przez osobę uprawnioną ze świadczeń z Funduszu w danym 

roku kalendarzowym nie daje możliwości skorzystania z nich w roku 

następnym, bowiem uprawnienia te nie są przenoszone na kolejny rok. Środki 

niewykorzystane w danym roku zasilają budżet roku następnego, a osoby 

uprawnione mogą występować z wnioskiem o pomoc zgodnie z nowym planem 

wydatków.  

§ 16 

1. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym  

z świadczeń finansowanych ze środków Funduszu powinny dołączyć do 

pierwszego wniosku składanego do Komisji Socjalnej po 1 maja danego roku 



kalendarzowego oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 

(załącznik nr 1).   

 

2. Z obowiązku przedstawienia w/w oświadczenia zwolnione są osoby, które 

w składanych wnioskach zaznaczają najwyższy dochód. 

 

3. Do końca maja danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożone 

oświadczenie z roku poprzedniego.  

 

4. Gdy w momencie składania lub po złożeniu informacji zmieniła się sytuacja 

materialna rodziny uprawnionego do pomocy socjalnej, w porównaniu do 

sytuacji w roku poprzednim (np. utrata źródła dochodu przez członka rodziny 

lub uzyskanie nowego źródła dochodu, zmniejszenie się lub zwiększenie liczby 

członków rodziny uprawnionych do korzystania z Funduszu) to uprawniony 

składa nowe oświadczenie, podając aktualnie osiągany średni miesięczny 

dochód rodziny. 

 

5.  Komisja Socjalna  w celu weryfikacji informacji zawartych w złożonych 

przez osoby uprawnione oświadczeniach  może zażądać od kilku (3-5 osób) 

losowo wybranych, składających takie oświadczenia, wszelkich dokumentów 

potwierdzających te dane (np. aktualnej legitymacji lub zaświadczenia  

o uczęszczaniu dziecka do szkoły,  zaświadczenia o dochodach z Urzędu 

Skarbowego lub potwierdzonej przez Urząd kopii złożonego zeznania - np. PIT 

– 37).  

Komisja również ma prawo żądać od osoby uprawnionej wszelkich 

dokumentów potwierdzających dane zawarte w złożonym oświadczeniu  

w razie  wątpliwości co do wiarygodności przedstawionych w nim danych. 

Wszelkie przedstawiane Komisji dokumenty (za wyjątkiem wniosków               

o świadczenia) nie są archiwizowane ani kopiowane i podlegają zwrotowi lub 

zniszczeniu natychmiast po zweryfikowaniu ich treści z treścią złożonego 

wniosku. 

 

6. Komisja Socjalna wstrzymuje rozpatrywanie wniosku o przyznanie 

świadczenia do chwili dostarczenia przez osobę uprawnioną do składania 

wniosku   o przyznanie świadczenia koniecznych do weryfikacji wysokości 

dochodu dokumentów. 

 

7. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu uzupełnienia 

wszystkich braków.  

 

8. Członkowie Komisji zobowiązani są do nieujawniania informacji uzyskanych 

na podstawie dokumentów przedstawionych w celu weryfikacji wysokości 

dochodu. 



 

 

 

 

§ 17 

1. W ramach pomocy wymienionej w § 14   osoba uprawniona może raz w roku 

wyłącznie na wniosek samego uprawnionego otrzymać:  

a) dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. 

wczasy pod gruszą); 

b) zapomogę z tytułu zwiększonych wydatków z okazji świąt Bożego 

Narodzenia. 

2. Wnioski ( załączniki nr 2 i 3) o dofinansowanie do wypoczynku letniego 

należy składać do 31 maja, a wnioski o zapomogę z tytułu zwiększonych 

wydatków świątecznych (załącznik nr 4) należy składać do 15 listopada danego 

roku kalendarzowego. 

W przypadku niezłożenia wniosku w wyznaczonym terminie osoba 

uprawniona traci prawo do danego świadczenia. 

 

§ 18 

1. W ramach pomocy wymienionej w § 14   osoba uprawniona może otrzymać 

dofinansowanie do:  

a) indywidualnej aktywności kulturalno-oświatowej lub sportowo rekreacyjnej 

(jeden rodzaj aktywności do wyboru); 

b) dopłaty do zorganizowanej aktywności kulturalno-oświatowej; 

c) dopłaty do zorganizowanej aktywności sportowo-rekreacyjnej. 

2. Wysokość dofinansowania świadczeń wymienionych w §18  określa 

każdorazowo plan wydatków z Funduszu danego roku budżetowego.   

§ 19 

1.  Paczki (ewentualnie karty podarunkowe) wymienione w § 14 pkt. 4 

przysługują wszystkim dzieciom osób uprawnionych (wymienionych w § 10 

pkt.4) do ukończenia przez  dziecko 16 lat. Wartość wydawanej paczki jest 

uzależniona od progu dochodowego rodziców i zostaje określona każdorazowo 

w rocznym planie wydatków z Funduszu.  

 

2. Jeżeli rodzice uprawnionego dziecka prowadzą wspólne gospodarstwo 

domowe tylko jeden z nich otrzyma paczkę świąteczną dla danego dziecka. 



 

§ 20 

1. W ramach pomocy wymienionej w § 14  pkt. 6 osoba uprawniona może 

otrzymać pomoc : 

a) w związku z szczególnie trudną sytuacją materialną- pomoc przyznawana nie 

częściej niż raz w roku na wniosek samej osoby uprawnionej; 

b) w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi (np. pożarem, powodzią, 

wypadkiem, długotrwałą chorobą)- pomoc przyznawana nie częściej niż raz  

w roku na wniosek samej osoby uprawnionej. 

 

2. Wysokość straty osoby uprawnionej, będącej wynikiem wypadku losowego 

typu pożar, powódź itp. musi być zweryfikowana poprzez dokonanie przez 

Komisję Socjalną wizji lub na podstawie pisemnego orzeczenia rzeczoznawcy, 

przedstawionego przez osobę uprawnioną. Wysokość zasiłku losowego  

nie może przekraczać wysokości rzeczywistych strat poniesionych przez osobę 

uprawnioną do korzystania z Funduszu. 

 

3. Warunkiem uzyskania pomocy wymienionej w pkt. 1 jest przedstawienie 

przez osobę ubiegającą się o taką pomoc wiarygodnego dokumentu 

potwierdzającego trudną sytuację materialną lub zdarzenie losowe. 

 

4. Wnioski o bezzwrotną pomoc  mogą być składane w ciągu całego roku. 

 

§ 21 

 

Wypłata obligatoryjnych świadczeń urlopowych dla nauczycieli   odbywa się  

na zasadach i w wysokości wynikającej z treści Art. 53 ust. 1a ustawy Karta 

Nauczyciela. 

 

ROZDZIAŁ 7  

 

Postanowienia uzupełniające i końcowe 

 

§ 22 

 

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

jest do bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Komisji Socjalnej. 

 



2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z przydzielonego świadczenia 

(zakupionego ze środków Funduszu), świadczeniobiorca ponosi 

ewentualne koszty związane z zakupem tego świadczenia. 

 

3. Za uzasadnione przypadki rezygnacji ze świadczenia przyjmuje się przede 

wszystkim zdarzenia wynikłe niezależnie od woli świadczeniobiorcy (np. 

choroba, śmierć najbliższego członka rodziny, indywidualne zdarzenia 

losowe itp.). 

 

§ 23 

 

 Osoba, która podała we wniosku nieprawdziwe dane, przedłożyła 

sfałszowany dowód poniesionego wydatku, wykorzystała świadczenie na 

cele niezgodne z jego przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenie osobie 

nieuprawnionej, zostaje obciążona pełnymi kosztami poniesionymi przez 

Fundusz w związku z zakupem tego świadczenia wraz z odsetkami 

(ustawowymi) liczonymi za okres od momentu uzyskania świadczenia do 

momentu jego zwrotu. 

 

§ 24 

 

Regulamin powinien być dostępny do wglądu każdej osobie uprawnionej  

do korzystania z Funduszu na jej żądanie. 

 

 

 

§ 25 

 

Wszelkie zmiany w treści Regulaminu wymagają formy pisemnej i trybu 

przewidzianego przy wprowadzaniu Regulaminu (art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS). 

 

 

 

§ 26 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają 

zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 

 

§ 27 

 

Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu go zarządzeniem Dyrektora 

Zakładu, w terminie określonym w tym zarządzeniu. 

 



§ 28 

 

Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki: 

 

 1/ załącznik nr 1 – oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 

osoby zamierzającej skorzystać z  świadczeń finansowanych z Funduszu, 

2/ załącznik nr 2  – wniosek  o dofinansowanie do wypoczynku letniego dla 

pracowników, 

3/ załącznik nr 3 – wniosek   o dofinansowanie do wypoczynku letniego dla 

emerytów i rencistów, 

4/ załącznik nr 4 – wniosek o zapomogę z tytułu zwiększonych wydatków 

świątecznych. 

 

§ 29 

 

Z chwilą podpisania niniejszego Regulaminu traci moc poprzednio 

obowiązujący Regulamin. 

 

 

 

 

Zatwierdzam niniejszy Regulamin do stosowania w Zakładzie Poprawczym  

w Poznaniu. 

 

 

 

 

Poznań, dnia ……………….                                     …………………………… 

                                                                                                                                                                       (Dyrektor Zakładu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



.............................................................................................. 
(imię i nazwisko) 

............................................................................................... 
( adres zamieszkania) 

.................................................................................................. 
(nr emerytury - renty w przypadku emerytów i rencistów) 

 
 

Oświadczenie 
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku 

kalendarzowym ..............z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 
 

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

uprawnione zgodnie z § 10 Regulaminu korzystania z ZFŚS *), jestem osobą samotną *) : 

1. 
............................................................................................................................. ........................................................... 

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, data urodzenia, inne informacje, np. orzeczenie o niepełnosprawności) 

2. 
............................................................................................................................. ........................................................... 

3. 
.................................................................................................................................. ...................................................... 

4. 
........................................................................................................................................................................................ 

5. 
............................................................................................................................. ........................................................... 

 
Średni miesięczny dochód**) mój  i osób wym. powyżej w poz. 1–5 za cały rok ……......... 
wynosi ………………….. co stanowi …………………w przeliczeniu na jedną osobę. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, 
świadoma(y) odpowiedzialności przewidzianej w § 23 Regulaminu. 
 
 
 

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

Objaśnienia do informacji: 
*) niepotrzebne skreślić, 
**) -miesięczny dochód na jednego członka rodziny jest to łączny dochód roczny członków rodziny 

        podzielony przez ilość jej członków  i następnie przez 12 miesięcy. 

-średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny (tylko uprawnionego zgodnie z § 10 

Regulaminu)  rozumiany jest jako  suma wszelkich uzyskanych przychodów w rozumieniu ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, zarówno podlegających opodatkowaniu, jak i zwolnionych z tego podatku 

(np. alimentów, świadczeń 500+), pomniejszona wyłącznie o obowiązkowe obciążenia tj. 

- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS),  

- ubezpieczenie zdrowotne  

- podatek dochodowy. 



 ........................................................                                        Poznań .................................. 
                             imię i nazwisko                                                                                                                                                                                              data 

    

                                                                                                                                                                                                                                   

………………………………………………………… 
                          adres zamieszkania 

 

              

………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                      Pan       

                                                                               Dyrektor Zakładu 

                                                                               Poprawczego w Poznaniu 

                                                                               ul. Wagrowska 9 

     61-369   Poznań 
 

 

 

W    N    I    O    S    E    K                                                                                                                                  
O POMOC Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

 

 

Na podstawie uprawnień, wynikających z zapisów regulaminu ZFŚS Zakładu 

Poprawczego w Poznaniu,  zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie pomocy ze środków 

funduszu w postaci częściowego pokrycia kosztów indywidualnie organizowanego 

wypoczynku. 

W załączeniu przedstawiam dane wymagane do udzielenia w/w świadczenia. 

 

I. Wykaz osób uprawnionych (zgodnie z §4 Regulaminu) 
 

lp. Uprawnieni imię i nazwisko  

 wnioskodawca  

 współmałżonek  data urodzenia 

1. dziecko   

2. dziecko   

3. dziecko   

4. dziecko   

5. dziecko   

 

Oświadczam, że żadne z moich dzieci nie osiąga dochodu z pracy i innych źródeł oraz, że 

każde z dzieci spełnia warunki, wymienione w rozdziale 1,§ 2, pkt. 10 ust..b Regulaminu, 

konieczne do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

 

II. Urlop wypoczynkowy  
 

Okres urlopu wypoczynkowego 

wnioskodawcy
1)

 

 

 

od dnia 

 

do dnia 

ilość dni 

kalendarzowych 

   
1) zgodnie z zapisem art. 162 Kodeksu Pracy okres urlopu wypoczynkowego musi obejmować minimum 

14 kolejnych dni kalendarzowych 

 



III Oświadczenie o wysokości dochodu (zgodnie z §6, pkt. 3 Regulaminu) 
 

Oświadczam, że średni miesięczny 

dochód
2)

 z roku ubiegłego przypadający na 

jednego członka mojej rodziny wynosi
3)

 

Przedział dochodów netto(w złotych) 
 (zaznaczyć właściwe pole przez skreślenie) 

do 2100 pow.2100 

 do 3000 

pow. 

3000     

 

   
2) dochód rozumiany jest tutaj jako suma wszelkich uzyskanych przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, zarówno podlegających opodatkowaniu, jak i zwolnionych z tego podatku (np. alimentów, świadczenia 500+) po odjęciu 

zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli w kwocie „netto” 
3) miesięczny dochód na jednego członka rodziny jest to łączny dochód roczny członków rodziny podzielony przez ilość jej członków            

i następnie przez 12 miesięcy. 

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą i jestem świadomy(a) 

odpowiedzialności z tytułu podawania nieprawdziwych danych. 

 

 

                                                                                                    ............................................. 
                                                                                                                             podpis osoby uprawnionej 

 

 

Opinia Komisji Socjalnej      
                        

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

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

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

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

                                                                                      Podpisy członków Komisji: 

 

                                                                        1.      ............................................................ 

 

                                                                        2.     ............................................................. 

                                                                           

                                                                        3.      ............................................................. 

 

 

Decyzja Dyrektora Zakładu 

 

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

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

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

                                       

 

                                                                                                      ........................................... 
                                                                                                                             ( podpis Dyrektora Zakładu) 

 

 

Obliczenie kwoty świadczenia netto – do wypłaty 

1. przyznano świadczenie w kwocie brutto                                                 ................................. 

2. zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych                               ................................ 

 

3. kwota świadczenia do wypłaty netto                                                     ................................ 



........................................................                                        Poznań .................................. 
                             imię i nazwisko                                                                                                                                                                                              data 

    

                                                                                                                                                                                                                                   

………………………………………………………… 
                          adres zamieszkania 

 

              

………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                      Pan       

                                                                               Dyrektor Zakładu 

                                                                               Poprawczego w Poznaniu 

                                                                               ul. Wagrowska 9 

     61-369   Poznań 
 

 

 

W    N    I    O    S    E    K                                                                                                                                  
O POMOC Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

Na podstawie uprawnień, wynikających z zapisów regulaminu ZFŚS Zakładu 

Poprawczego w Poznaniu,  zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie pomocy ze środków 

funduszu w postaci częściowego pokrycia kosztów indywidualnie organizowanego 

wypoczynku. 

W załączeniu przedstawiam dane wymagane do udzielenia w/w świadczenia. 

 

I. Wykaz osób uprawnionych (zgodnie z Rozdziałem 2 §1 Regulaminu) 
 

lp. Uprawnieni imię i nazwisko  

 wnioskodawca  

 współmałżonek  data urodzenia 

1. dziecko   

2. dziecko   

 

Oświadczam, że żadne z moich dzieci nie osiąga dochodu z pracy i innych źródeł oraz, że 

każde z dzieci spełnia warunki, wymienione w rozdziale 2,§ 1, pkt.4 Regulaminu, konieczne 

do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

 

Przyznaną pomoc z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszę przekazać  

na moje konto osobiste 

w………………………………………………………………………………. 

o numerze …………………………………………………………………………………….. 

 

……………………                              ……………………………….. 

         data                      podpis osoby uprawnionej 

 

 

 



 

III Oświadczenie o wysokości dochodu  
Oświadczam, że średni miesięczny 

dochód
2)

 z roku ubiegłego przypadający na 

jednego członka mojej rodziny wynosi
3)

 

Przedział dochodów netto(w złotych) 
 (zaznaczyć właściwe pole przez skreślenie) 

do 2100 pow.2100 

 do 3000 

pow. 

3000     

 

   
2) dochód rozumiany jest tutaj jako suma wszelkich uzyskanych przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, zarówno podlegających opodatkowaniu, jak i zwolnionych z tego podatku (np. alimentów, świadczenia 500+) po odjęciu 

zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli w kwocie „netto” 

 3) miesięczny dochód na jednego członka rodziny jest to łączny dochód roczny członków rodziny podzielony przez ilość jej członków            
i następnie przez 12 miesięcy. 

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą i jestem świadomy(a) 

odpowiedzialności z tytułu podawania nieprawdziwych danych. 

 

 

                                                                                                    ............................................. 
                                                                                                                             podpis osoby uprawnionej 

 

 

Opinia Komisji Socjalnej      
                        

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

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

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

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

                                                                                      Podpisy członków Komisji: 

 

                                                                        1.      ............................................................ 

 

                                                                        2.     ............................................................. 

                                                                           

                                                                        3.      ............................................................. 

 

 

Decyzja Dyrektora Zakładu 

 

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

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

................................................................................................................................................. 
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                                                                                                                                                                                                                                                     data 

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

 

 

 

 

                                                                      Pan       

                                                                               Dyrektor Zakładu 

                                                                               Poprawczego w Poznaniu 

                                                                               ul. Wagrowska 9 

     61-369   Poznań 
 

 

 

 

 

W N I O S E K 

o udzielenie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

 

Na podstawie uprawnień, wynikających z zapisów regulaminu ZFŚS Zakładu 

Poprawczego w Poznaniu  zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie pomocy ze środków 

Funduszu z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonych wydatków związanych ze 

Świętami Bożego Narodzenia.  

 

 Oświadczenie o wysokości dochodu  
 

Oświadczam, że średni miesięczny 

dochód
2)

 z roku ubiegłego przypadający na 

jednego członka mojej rodziny wynosi
3)

 

Przedział dochodów (w złotych) 
 (zaznaczyć właściwe pole przez skreślenie) 

do 

 2100 

powyżej  

2100 

  
2)  dochód rozumiany jest tutaj jako suma wszelkich uzyskanych przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, zarówno podlegających opodatkowaniu, jak i zwolnionych z tego podatku (np. alimentów, świadczenia 500+) po odjęciu 

zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli w kwocie „netto” 
3) miesięczny dochód na jednego członka rodziny jest to łączny dochód roczny członków rodziny podzielony przez ilość jej członków            
i następnie przez 12 miesięcy. 

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą i jestem świadomy(a) 

odpowiedzialności z tytułu podawania nieprawdziwych danych. 
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                                                                                                                             podpis osoby uprawnionej 
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