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REGULAMIN 
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZE Ń SOCJALNYCH 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 im. JULIANA TUWIMA W TO RUNIU 
 

Część I 
POSTANOWIENIA WST ĘPNE 

 
§ 1 

 
Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczania środków Funduszu na poszczególne 
cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń 
finansowanych z Funduszu. 
 
Celem funduszu jest udzielanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym do korzystania 
ze środków tego funduszu. 
 
Niniejszy regulamin obowiązuje w Przedszkolu Miejskim Nr 5 im. Juliana Tuwima  
w Toruniu i został opracowany na podstawie przepisów wymienionych niżej aktów 
prawnych: 

a)  ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst 
jednolity Dz. U. 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) 

b)  ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234  
z późn. zm.) 

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

d)  ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 z 2006 r.) 
e)  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. 

w sprawie sposobu obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania 
odpisu na ZFŚS (Dz. U. Nr 43, poz. 168 z 1994 r. z późn. zm.) 

f)  skrócona opinia prawna w przedmiocie oceny, czy pracodawca może ująć 
w regulaminie ZFŚS świadczenia urlopowe dla pracowników niepedagogicznych – 
Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Folborski wydana dla Przedszkola Miejskiego 
Nr 4 w Toruniu. 

 
§ 2 

 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1. Pracodawca – Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu, w imieniu 

którego działa dyrektor. 
2. Fundusz – zakładowe fundusze świadczeń socjalnych. 
3. Organizacja Związkowa – Oddział ZNP w Toruniu, działający przez swojego 

upoważnionego przedstawiciela. 
4. Regulamin – niniejszy regulamin Funduszu. 
5. Przedszkole – Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu. 
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Część II 
TWORZENIE FUNDUSZU 

 
§ 3 

 
W Przedszkolu Miejskim Nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu tworzy się Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 
1. odpis podstawowy w wysokości: 

a)  zgodnie z art. 53.1. KN 
b)  37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej  

w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne 
wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą na każdego pracownika 
administracji i obsługi 

c)  5% pobieranych emerytur i rent przez nauczycieli – emerytów i rencistów 
2. zwiększenia, których źródłami są: 

a)  jeżeli przedszkole sprawuje opiekę socjalną na emerytami i rencistami może 
zwiększyć fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego 
emeryta i rencistę objętego tą opieką 

b)  darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych 
c)  nie wykorzystane środki funduszu socjalnego z poprzedniego roku 
d)  odsetki od środków funduszu 

3. odpis funduszu przekazywany jest w wysokości 75% do 31 maja danego roku oraz 
25% do 30 września danego roku kalendarzowego. 

 
Część III 

PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZ ĄCE FUNDUSZU 
 

§ 4 
 

1. Środki z Funduszu wydatkowe są w oparciu o roczny preliminarz przychodów 
i wydatków działalności socjalnej sporządzony przez pracodawcę. 

2. Preliminarz ustalony jest corocznie w terminie do dnia 10 maja i zawiera podział 
środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności (wzór – załącznik nr 1). 

 
§ 5 

 
1. Środkami Funduszu administruje pracodawca. 
2. Środki 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. Dokumentację Funduszu prowadzi pracodawca. 
5. Wykonywanie czynności, o których mowa w pkt. 4 nie może naruszać przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych. 
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Część IV 
PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU 

 
§ 6 

 
Środki funduszu przeznacza się na finansowanie: 
1. świadczeń urlopowych dla nauczycieli zgodnie z KN („świadczenie urlopowe” – 

określone w art. 53.1a KN – jest świadczeniem należnym, które należy wypłacić 
nauczycielowi do 31 sierpnia każdego roku i którego wysokość uzależniona jest od 
wymiaru czasu pracy i długości zatrudnienia w danym roku szkolnym), 

2. świadczeń urlopowych dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 50% 
świadczenia urlopowego nauczycieli, 

3. dopłat do wypoczynku letniego w formie wczasów oraz wczasów organizowanych 
przez pracownika lub przez inne osoby uprawnione we własnym zakresie tzw. „wczasy 
pod gruszą”,  

4. kolonii dla dzieci i obozów dla młodzieży, 
5. działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej oraz innej w formie: 

a)  dopłata do biletów wstępu m.in. kin, teatrów, opery, na występy estradowe, 
koncerty, wystawy,  

b)  dofinansowanie do imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup karnetów na basen, 
siłownię, aerobik itp. 

5. pomocy pieniężnej w formie: 
a)  zapomóg losowych dla osób uprawnionych, dotkniętych wypadkami losowymi lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Za zdarzenie 
losowe uważa się sytuacje nagłe, które wystąpiły niespodziewanie i ich zaistnienie 
spowodowało zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające możliwości 
gospodarstwa rodzinnego. Podstawą do przyznania zapomogi losowej może być: 
ciężka choroba pracownika (współmałżonka lub dzieci), zabieg chirurgiczny 
z wyjątkiem nieskomplikowanych złamań, choroba dziecka, na które rodzice 
pobierają zasiłek pielęgnacyjny, klęski żywiołowe (pożar, powódź itp.), inne 
wypadki losowe (napad rabunkowy, zgon współmałżonka, dziecka, rodziców, 
teściów oraz inne nagłe zdarzenia Np. utrata pracy współmałżonka) 

b)  zapomóg bezzwrotnych – dofinansowania do opieki nad dziećmi w żłobkach, 
przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości nie 
większej niż 50% udowodnionych wydatków, 

c)  pomocy finansowej, której wysokość uzależniona jest od sytuacji życiowej, 
rodzinnej i materialnej danej osoby, u której dochód na jedną osobę nie przekracza 
kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, 

6. okolicznościowe paczki rzeczowe lub ekwiwalent w zamian świadczeń rzeczowych, 
7. pomocy mieszkaniowej w formie zwrotnych pożyczek zgodnie z Regulaminem 

gospodarowania scentralizowaną częścią środków ZFŚS Przedszkoli Miejskich 
prowadzonych przez gminę Toruń prowadzących wspólną działalność w zakresie 
pożyczek mieszkaniowych. Funduszem dysponuje i organizuje jego obsługę Dyrektor 
Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Toruniu ul. Bydgoska 34 w uzgodnieniu 
z upoważnionymi przedstawicielami związków zawodowych. 
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Część V 
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZE Ń FUNDUSZU 

 
§ 7 

 
1. Z usług i świadczeń finansowanych z funduszu mogą korzystać: 

a)  pracownicy zatrudnieni u Pracodawcy, niezależnie od podstawy zatrudnienia, 
rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy, którzy w oświadczeniu PIT2 
wskazali Przedszkole jako główne miejsce pracy,  

b)  pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, urlopach zdrowotnych 
oraz nauczyciele w stanie nieczynnym, 

c)  emeryci i renciści – byli pracownicy Przedszkola oraz pracownicy 
ze zlikwidowanych placówek przedszkolnych oprócz emerytów i rencistów, którzy 
przeszli na rentę rodzinną po współmałżonku, 

d)  nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których 
Przedszkole było ostatnim miejscem pracy, 

e)  dzieci własne, dzieci przysposobione do 18 roku życia, a jeżeli kształcą się 
w szkole – do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat; 
świadczenie przysługuje dzieciom uczącym się / studiującym, ale nie pracującym,  

f)  współmałżonkowie i dzieci po zmarłym pracowniku i byłych pracownikach – jeżeli 
byli na ich utrzymaniu i otrzymują rentę rodzinną. 

2. Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom: 
a)  o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, 
b)  wychowującym samotnie dzieci, wykazującym niski dochód na osobę w rodzinie, 
c)  mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, 

kosztownej opieki i leczenia 
d)  pracownikowi prowadzącemu jednoosobowe gospodarstwo domowe. 

 
Część VI 

ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZE Ń SOCJALNYCH 
 

§ 8 
 

1. Pomoc socjalna z Funduszu jest przyznawana na pisemny wniosek osoby uprawnionej, 
złożony Pracodawcy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Wysokość dofinansowania z funduszu zależna jest od wielkości środków ujętych 
w Preliminarzu oraz od średniego miesięcznego przychodu przypadającego na jednego 
członka rodziny i jest ustalana procentowo. 
Wskaźniki procentowe i kwoty bazowe wypłat oraz dofinansowania będą ustalane 
corocznie przez Pracodawcę w formie załącznika do niniejszego regulaminu jako 
Preliminarz przychodów i wydatków ZFŚS. 

3. Z takim wnioskiem może też wystąpić z własnej inicjatywy pracodawca, grupa 
pracowników lub jedna z zakładowych organizacji związkowych. 

4. Podstawa do przyznania świadczeń: 
a)  podstawę do przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód gospodarstwa 

domowego brutto przypadający na osobę w rodzinie, wykazany w oświadczeniu 
świadczeniobiorcy oraz opis sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wskazanej 
w oświadczeniu pracownika. Dane zawarte w oświadczeniu należy poświadczyć na 
podstawie PIT-ów (kserokopia) lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 
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świadczącego o wysokości osiągniętego dochodu przez członków gospodarstwa za 
ubiegły rok kalendarzowy.  

b)  wysokość dofinansowania ustala się wg następujących kryteriów: 
 

WYSOKOŚĆ DOCHODU NA 
JEDNEGO CZŁONKA RODZINY 

WIELKO ŚĆ DOFINANSOWANIA 

Do kwoty 50% (włącznie) przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego 
przez prezesa GUS za rok poprzedni 

Maksymalna kwota dofinansowania 

Do kwoty 75% (włącznie) przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego 
przez prezesa GUS za rok poprzedni 

80% maksymalnej kwoty dofinansowania 

Do kwoty 100% (włącznie) przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego 
przez prezesa GUS za rok poprzedni 

70% maksymalnej kwoty dofinansowania 

Powyżej 100%  przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa 
GUS za rok poprzedni lub w przypadku braku 
podania wysokości dochodu 

50% maksymalnej kwoty dofinansowania 

  
5. Dochód w rodzinie to suma wszystkich wpływów pieniężnych osób zamieszkujących 

i utrzymujących się wspólnie, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, składki ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych. 

6. Osoba uprawniona do świadczeń Funduszy ma obowiązek złożenia stosownych 
dokumentów potwierdzających jej dochody, jak i dochody członków jej rodziny oraz 
ich wydatki (faktury, rachunki itp.). 

7. Nie złożenie przez świadczeniobiorcę w terminie do 10 maja: 
a)  zaświadczeń o dochodach (załącznik nr 3), 
b)  wniosku o przyznanie świadczenia (załącznik nr 2), 
c)  zaświadczeń o kontynuacji nauki w szkole/studiach w trybie dziennym przez dzieci 

w wieku powyżej 18 roku życia, ale nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, 
pozostające na utrzymaniu świadczeniobiorcy (aktualizacja zaświadczenia 
w terminie do 1 grudnia),  

d)  decyzji o wysokości emerytury lub renty, 
Jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania ze świadczeń z ZFŚS Przedszkola. 

8. Złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 7 jest równoznaczne z wyrażeniem przez 
świadczeniobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu udzielania 
świadczeń z ZFŚS. 

9. Wskazanie w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.7, informacji niezgodnych z prawdą 
lub przedłożenie dokumentu przerobionego albo podrobionego lub inne świadome 
i celowe wprowadzenie pracodawcy w błąd może skutkować odmową przyznania 
pomocy z Funduszu w okresie jednego roku od złożenia takich informacji lub 
dokumentów. 

10. Termin składania dokumentów wymienionych w pkt. 7 jest określony 
w harmonogramie, który stanowi załącznik nr 4. 

11. Świadczenia pieniężne są przelewane wyłącznie na konto bankowe wskazane przez 
świadczeniobiorcę.  

12. Informowanie emerytów i rencistów o imprezach zbiorowych dofinansowywanych 
z ZFŚS odbywa się poprzez tablicę ogłoszeń w placówce, zakładkę na stronie 
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internetowej WWW.pm5.fant.pl lub wiadomość tekstową SMS, na numer telefonu 
komórkowego wskazany przez świadczeniobiorcę. 

13. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. 
Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji  
o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie. 

14. W przypadku odmowy przyznania pomocy z funduszu pracodawca sporządza 
uzasadnienie tej decyzji w formie pisemnej i doręcza zainteresowanemu. 

15. Decyzja o której mowa w pkt.14 jest ostateczna. 
 

Część VII 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
§ 9 

 
1. Wszelkie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi w formie aneksu. 
2. Postanowienia Regulaminu podaje się do wiadomości pracowników, emerytów  

i rencistów poprzez wywieszenie regulaminu na tablicy ogłoszeń oraz udostępnienie 
Regulaminu na każde żądanie osoby zainteresowanej. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

 
 

§ 10 
 

Integralną częścią regulaminu są następujące załączniki: 
1. Wzór preliminarza przychodów i wydatków ZFŚS 
2. Wzór wniosku o udzielenie świadczeń socjalnych 
3. Wzór  oświadczenia o dochodach za dany rok podatkowy 
4. Harmonogram składania wniosków i realizacji świadczeń. 

 
§ 11 

 
Traci moc regulamin ZFŚS z dnia 1. stycznia 2010 roku  

 
Regulamin wchodzi w życie od 1. marca 2017 roku 

 
 

 
Dyrektor 

Organizacja Związkowa 


