Świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady
i warunki ich przyznawania
Środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczone są na finansowanie
działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych w szczególności na:
1) dofinansowanie do różnych form wypoczynku:
a) pracowników oraz członków ich rodzin (w tym różnych form zorganizowanego
wypoczynku dzieci min. wczasów, kolonii, półkolonii, obozów, zimowisk);
b) emerytów i rencistów;
2) dopłaty do udziału w różnych formach działalności kulturalno – oświatowej
i sportowo – rekreacyjnej (zakup biletów, karnetów i innych usług o charakterze
kulturalno – oświatowym oraz sportowo – rekreacyjnym);
3) rzeczowe i pieniężne świadczenia przyznane w miarę posiadanych środków Funduszu
(np. wypłata świadczenia świątecznego pracownikom, paczki świąteczne dla dzieci
w wieku 0-18 lat);
4) udzielanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe (remont lub modernizację
mieszkania lub domu jednorodzinnego);
5) udzielanie pomocy rzeczowej lub finansowej osobom znajdującym się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej lub w związku z wypadkami losowymi, takimi jak
np. kradzież mienia, pożar domu, mieszkania, przewlekła choroba, śmierć (pracownika,
emeryta, rencisty lub członka rodziny), a także na pokrycie wydatków mieszkaniowych.
Wysokość

świadczeń

socjalnych

finansowanych

z

Funduszu

uzależniona

jest

w szczególności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej
do korzystania z Funduszu.
Osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych (z wyłączeniem paczek świątecznych dla dzieci lub świadczenia finansowego
odpowiadającego wartości paczki) składa:
1) wniosek o przyznanie świadczenia;
2) oświadczenie o dochodach - załącznik nr 2 (nie dotyczy pożyczek mieszkaniowych);
3) w przypadku, gdy dofinansowanie przyjmuje formę zwrotu kwoty dopłaty w gotówce,
do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć oryginał faktury lub inny
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dokument księgowy, potwierdzający nabycie usługi, charakter świadczenia, okres
korzystania, osobę uprawnioną oraz wysokość poniesionego wydatku;
4) w

przypadku

pracownika

korzystającego

z

wypoczynku

zorganizowanego

we własnym zakresie wniosek o urlop w wymiarze co najmniej 9 kolejnych dni
kalendarzowych (suma dni roboczych, dni wolnych poprzedzających urlop,
przypadających w trakcie urlopu i następujących bezpośrednio po urlopie);
5) w przypadku ubiegania się o dopłatę dla dziecka powyżej 18 roku życia uprawnionego
do korzystania z Funduszu, zobowiązana jest do przedłożenia oświadczenia wraz
z kserokopią legitymacji szkolnej lub studenckiej potwierdzającej kontynuowanie
nauki.
6) Osoba uprawniona chcąca skorzystać z pomocy rzeczowej lub finansowej udzielanej
osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub w związku
z wypadkami losowymi do wniosku załącza dokumenty potwierdzające trudną
sytuację życiową lub wypadek losowy. Wysokość pomocy uzależnia się
od indywidualnej oceny zdarzenia przez Komisję Socjalną.
Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie udzielane jest:
1) pracownikom i członkom ich rodzin raz w roku;
2) dla emerytów, rencistów i członków ich rodzin raz na dwa lata.
Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dla dzieci udzielane jest raz w roku.
Pisemna odmowa przyznania świadczenia, przedstawiona jest osobie ubiegającej się tylko na
jej wniosek.
Osoba korzystająca ze świadczeń Funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą,
przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła
Pracodawcę w błąd jest obowiązana do niezwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty dopłaty lub
pomocy wraz z ustawowymi odsetkami.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór wniosku o dofinansowanie do wypoczynku
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o dochodach
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Załącznik Nr 6
do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie

…………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………
……………………………………
…………………………………...
(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)

Warmińsko – Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
10 -072 Olsztyn
ul. Szarych Szeregów 7

WNIOSEK
Proszę o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu
do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie.
Planowany termin wypoczynku: ………………

Świadczeń

Socjalnych

….………………………….
(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 9
do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie

......................................................................
imię i nazwisko
.....................................................................
adres zamieszkania
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Olsztynie
Oświadczenie
Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że roczny dochód mojego gospodarstwa domowego wynosi
….…………………….. zł, co po podzieleniu

przez 12 (miesięcy) oraz przez ilość (osób pozostających w

gospodarstwie domowym) .…….. stanowi kwotę …………………. zł miesięcznego dochodu na osobę.
Oświadczam, że wyżej podane dane są prawdziwe, i znane mi są przepisy Regulaminu ZFŚS
o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych danych w tym zakresie.
Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych, ich przetwarzanie i wykorzystanie
na potrzeby ZFŚS Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
….………………………………….
(data i podpis składającego oświadczenie)
Objaśnienia:
1. Przez dochód, rozumie się wszelkie dochody osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
2. Dochodem jest: wynagrodzenie w szczególności ze stosunku pracy, powołania, z umowy zlecenia, umowy
o dzieło, emerytura i renta, zasiłek z ubezpieczenia społecznego, przychód z działalności gospodarczej *, przychód
z gospodarstwa rolnego **, stypendium, zasiłek dla bezrobotnych, dochód z innych źródeł, po odliczeniu składek
na ubezpieczenie społeczne. Do dochodu nie uwzględnia się alimentów oraz świadczeń z pomocy społecznej
w tym zasiłków rodzinnych i świadczenia wychowawczego (tzw. 500 +).
*W przypadku przychodu z działalności gospodarczej przyjmuje się kwoty faktycznie uzyskane, jednak nie
niższe niż:
- określona przez ZUS kwota najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób
prowadzących działalność w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o świadczenia z ZFŚS (60 %
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).
-w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 %
kwoty minimalnego wynagrodzenia.
**W przypadku przychodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się faktycznie uzyskany przychód,
nie niższy niż kwota zł/miesiąc z 1 ha przeliczeniowego – dochód ogłaszany corocznie (w drodze obwieszczenia
przez Prezesa GUS) na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym.
3. Pracownik/emeryt/rencista może złożyć oświadczenie o przekroczeniu najwyższego progu dochodowego,
określonego w corocznie ustalanej Tabeli dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i członków rodzin
pracowników (bez określenia kwoty dochodu).
Pouczenie :
Podanie nieprawdy będzie traktowane jako oszustwo, mające na celu wyłudzenie nieprzysługujących
świadczeń.
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