
Regulamin 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Garwolinie 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1  

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej „Funduszem” tworzy 
się na podstawie przepisów: 
 
1) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (Dz.U.2018.1316 t.j. z dnia 2018.07.09) 

2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 
roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu 
naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. 2009. 
Nr 43 poz. 349) 

3) innych przepisów, w części dotyczących Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. 

§ 2  
Niniejszy Regulamin określa zasady gospodarowania środkami Funduszu w 
szczególności 
1) zasady gospodarowania środkami Funduszu; 
2) zasady przeznaczania środków z Funduszu; 
3) zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z 
Funduszu. 

§ 3  
Niniejszy Regulamin został uzgodniony z Ewą Lidzbarską reprezentującą 
interesy pracowników na podstawie wyboru dokonanego w dniu 11 grudnia 
2018 roku. 

§ 4  

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w 

stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku 

kalendarzowym. 

§ 5  

1. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 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. 
 



Na każdego emeryta i rencistę, objętego opieką socjalną, zwiększa się 
Fundusz o 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 1. 

§ 6  

1. Środki z Funduszu administruje pracodawca. 
2. Środki z Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 
3. Środki pozostające na rachunku bankowym Funduszu, które nie zostały 
wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
4. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są 
przyznawane w formie pieniężnej. 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS 

§ 7  

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu są: 
a) Pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w 
Garwolinie; 
b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych; 
c) emeryci i renciści - byli pracownicy, których ostatnim miejscem pracy 
była Powiatowa inspekcja Weterynarii w Garwolinie 
d) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 lit. a), b) i c) 
e) pracownicy zatrudnienie na umowę o dzieło, umowę zlecenie. 
2. Członkowie rodzin, o których mowa w pkt. 1 lit. d) to: 
a) Współmałżonek pracownika albo innej osoby uprawnionej, określonej w 
§ 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu; 
b) dzieci pracownika i jego współmałżonka (własne, przysposobione 
bądź przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej) - do 
ukończenia 18 roku życia, a jeśli kształcą się w szkole-do ukończenia 
nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 lat; 
c) osoby wymienione w pkt. 2 lit. b), w stosunku, do których orzeczono 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności-bez względu na 
wiek; 

III. PRZEZNACZENIE ZFŚS 

§ 8 

1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie (dofinansowanie): 
a) wypoczynku dzieci i młodzieży (krajowego lub zagranicznego) 
organizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w 
formie: wczasów, kolonii, zimowisk, obozów i zimowisk, kolonii zdrowotnych, 
zielonych szkół; 
b) dofinansowanie wypoczynku urlopowego pracownika organizowanego we 
własnym zakresie (tzw. „wczasy pod gruszą”) trwającego co najmniej 14 dni 



kalendarzowych; 
c) pomocy materialnej osobom uprawnionym znajdującym się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej (zapomogi pieniężne bezzwrotne). Zapomogi mogą 
być udzielane przede wszystkim w przypadku: indywidualnego zdarzenia 
losowego, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby lub śmierci członka 
rodziny. Zapomogi mogą być realizowane poprzez pomoc pieniężną.  
 Wnioski o zapomogi rozpatrywane są przez Kierownika jednostki w 
porozumieniu z przedstawicielem reprezentującym interesy pracowników. 
Wysokość zapomogi uzależnia się od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. 
Pracodawca może zażądać dowodów uzasadniających przyznanie świadczeń 
(faktur, zaświadczeń, deklaracji podatkowych); 
d) dopłaty do biletów wstępu na imprezy kulturalno-oświatowej (kino, teatr) 
e) organizację imprez integracyjnych, okolicznościowych. 
  
2. Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Garwolinie w 
porozumieniu z przedstawicielem reprezentującym interesy pracowników na 
podstawie wyboru dokonanego w dniu 11 grudnia 2018 r  do dnia 31 
stycznia każdego roku określi procentowy podział funduszu na poszczególne 
cele. 

IV. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
§ 9 

1. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu 
uzależniona jest od kryteriów socjalnych tj. sytuacji życiowej, rodzinnej i 
materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 
2. Świadczenia są przyznawane na wniosek uprawnionego i mają charakter 
uznaniowy. Pracodawca nie ma obowiązku przyznania ich każdemu 
Pracownikowi.  
3. Podstawą do przyznania ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat jest 
oświadczenie wnioskodawcy o osobach pozostających  we wspólnym 
gospodarstwie domowym, oraz o średnim dochodzie brutto przypadającym 
na osobę w rodzinie, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
Regulaminu.  
4.  Dochodem uprawnionego są wszelkie dochody ze wszystkich źródeł przez 
wszystkich członków rodziny prowadzących wspólnie z wnioskodawcą 
gospodarstwo domowe, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych. 
5. Pomoc z Funduszu przyznawana będzie do wysokości posiadanych 
środków według następujących zasad: 
a) pomoc przeznaczona na cele, o których mowa w § 8 punkt 1 litera a, b i d 
jest przyznawana raz w roku; 
b) kwotę dofinansowania do świadczeń wymienionych w § 8 punkt 1 litera a, 
b, c, d, e przyznaje się na podstawie tabeli opracowanej z zastosowaniem 
kryterium dochodowego. Tabela stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu; 



c) imprezy integracyjne, okolicznościowe mogą być organizowane 
maksymalnie dwa razy w roku, są ogólnodostępne dla wszystkich osób 
uprawnionych na równych zasadach. Decyzje o wyborze danej formy 
integracji podejmuje pracodawca po zapoznaniu się z propozycjami osób 
uprawnionych.  
6. W uzasadnionych przypadkach pracodawca ma prawo przesunięcia 
środków przeznaczonych na poszczególne formy pomocy socjalnej, o których 
mowa w § 8. 
7. Ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje pracodawca w 
uzgodnieniu z przedstawicielem reprezentującym interesy pracowników na 
podstawie dokonanego wyboru. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1 0  
 

1.  Regulamin udostępnia się do wglądu każdemu Pracownikowi na jego 
żądanie. 
2.  Wszystkie zmiany w regulaminie wymagają procedury obowiązującej przy 
jego wprowadzaniu. 
3. Rozbieżności interpretacyjne będą rozstrzygane wspólnie przez 
pracodawcę i przedstawiciela reprezentującego interesy pracowników na 
podstawie dokonanego wyboru. W razie istotnej różnicy stanowisk 
rozstrzygnięcie nastąpi w oparciu o opinię zaakceptowanego przez strony 
eksperta. 
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy 
Kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy. 
 

§ 11 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Traci ważność Regulamin 

ZFŚS z dnia 21.07.2017 r 

 

 

 



 
Zał. Nr 1 do  

 

Regulaminu ZFŚS w PIW w Garwolinie 

 

Garwolin, dnia………………………… 
………………………………………………….. 
         (imię i nazwisko) 
 
 
……………………………………….……….. 
                     (adres) 
 
 
………………………………………………… 
               (miejsce pracy) 
 
 
 

WNIOSEK 

o świadczenie finansowe w związku z……………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Proszę o dofinansowanie ze środków ZFŚS w związku 

z……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Oświadczam, że łączne dochody osiągnięte ze wszystkich źródeł przez wszystkich 

członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólnie 

gospodarstwo domowe z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia 

wniosku wynosiły średnio ……………………….… zł/ miesiąc (brutto) , co w przeliczeniu 

stanowi ………………………….. zł/ osobę w rodzinie. 

 

……………………………………… 

(czytelny podpis pracownika) 

 

 

Komisja socjalna (wybrany pracownik i kierownik) po zapoznaniu się z 

oświadczeniem  pracownika (zał. Nr 1 do Regulaminu ZFŚS) zgodnie z załącznikiem  

nr 2 do Regulaminu ZFŚS przyznaje świadczenie finansowe w wysokości  

………………………………………… zł 

 

……………………………………………………………………………… 

                                                                                                      (podpisy komisji) 

 



 

Zał. Nr 2 do  

Regulaminu ZFŚS w PIW w Garwolinie 

Tabela wysokości dofinasowania z uwzględnieniem kryterium dochodowego 
dot. § 9 ust. 4 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Garwolinie 

 

Dochód brutto na 1 osobę w 
rodzinie Wysokość dofinansowania brutto 

do 3000 100% 
od 3000-4500 90% 
od 4500-5500 80% 
od 5500-6500 70% 
powyżej 6500 50% 

 


