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Osoby uprawnione
do korzystania z ZFSS

dotyczv: przeprowadzonej weryfikacji dochodów wskazanych na wnioskach do ZFSS

\N pażdzierniku 2019 r. została przeprowadzona weryfikacja wybranych wnioskow

o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych pod kątem poprawności wyliczonego przez wnioskodawcę dochodu. Trzydzieści

osob z rożnych placowek zostało poproszonych o przedstawienie dokumentow

potwierdzających dochod wpisany na wniosku. Wyniki kontroli przedstawiają się

następująco:

1) siedem osob poprawnie wyliczyło swoj dochod;

2) piętnaście osob niepoprawnie wyliczyło swoj dochod (trzynaście osob podało niższy

dochod, a dwie * wyzszy);

3) osiem osob odmowiło przedstawienia dokumentow potwierdzających dochod

małzonka lub wycofało swoj wniosek.

Zgodnie z aft' 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

socjalnych (Dz. U. z 2019 r., poz, 1352 ze zm,), przyznawanie ulgowych usług i świadczeń

oraz wysokoŚc dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej

osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Udzielenie świadczenia z ZFŚS musi więc

byc poprzedzone ustaleniem, w jakiej sytuacji znajduje się osoba uprawniona oraz jej bliscy,

pozostający z nią we wspolnym gospodarstwie domowym. W tym celu pracodawca powinien

uzyskac odpowiednie informacje od pracownika, dotyczące nie tylko jego dochodow, ale

rowniez sytuacji i stanu dochodow członkow jego rodziny, tworzących wspolne gospodarstwo

domowe.

W oparciu o ań.8 ust.la ww. ustawy, określenie sytuacji pracownika następuje

w formie oŚwiadczenia, jednak pracodawca może zażądaó udokumentowania podanych

informacji w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Wątpliwości, Qzy w świetle

przepisow o ochronie danych osobowych pracodawca może żądac dokumentow

dotyczących zarobkow małżonka wnioskodawcy rozwiewa stanowisko Rzecznika Prasowego

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 14 czerwca 2019 r., ktory uznał, że pracodawca ma



prawo wglądu w rozne dokumenty dotyczące sytuacji członkow rodziny osoby uprawnionej,

nie moźe jednak sporządzać i przechowywac kopii takich dokumentów.

Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych,

będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 00112612019 Dyrektora Miejskiego Centrum

Edukacji w Knurowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych miejskich przedszkoli, szkół podstawowych,

zespołów szkolno-przedszkolnych, Miejskie9o 09niska Pracy Pozaszkolnej, Miejskiego

żłobka oraz Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie", dochod podawany przez

wnioskodawcę na wniosku jest średnim dochodem z sześciu ostatnich miesięcy,

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Z kolei § 9 ust 5 Regulaminu okreŚla dokumenty,

na podstawie ktorych można dokonac weryfikacji informacji podanych na wniosku.

Korzystanie z ZFSS jest dla pracownika nieobowiązkowe, a złożenie wniosku przez

osobę uprawnioną jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją Regulaminu. Osoba

składająca wniosek powinna miec świadomośc, że jej oświadczenie może zostac

zweryfikowane.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi ZFŚS oraz nieprawidłowoŚciami,

ktore zostały wykryte podczas ww. kontroli, w załączeniu przekazuję najwazniejsze

informacje dotyczące składania wniosków przez osoby uprawnione.
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Zalacznik do pisma MCEI 5231 1 12020 lDZ--'1--' 
z 1 stycznia 2Q2O r.

lNFORMACJA DLA OSOB UPRAWN|ONYCH
DO KORZYSTANIA Z ZFŚS

Jakijest termin składania wniosków o przyznanie świadczenia z ZFŚS?

W jakim terminie wnioskodawca otrzyma świadczenie?
Jezeli wniosek został poprawnie wypełniony i został złożony w terminie, to świadczenie zostanie
przekazane do 15 dnia następnego mresiąca (wyjątkiem jest jednorazowa pomoc finansowa i paczki
mikołalkowe dla dzieci oraz okres wakacyjny),
Przvkład, Osoba uprawniona złożyła wniosek 7 marca, więc swiadczenie otrzyma na konto do 15
kwietnia.

Kiedy odbywają się posiedzenia Zespołu Uzgodnień?
Posiedzenia Zespołu Uzgodnień odbywają się pod koniec kazdego miesiąca, jednak w okresie
wakacyjnym (lipiec/sierpień) posiedzenie odbywa się tylko raz (jego termin przekazywany jest do
placowek w czerwcu).

Kiedy można złożyć wniosek o wczasy pod gruszą?

Pracownicy, ktorzy otrzymu.lą urlop na podstawie wypisane1 karty urlopowej, mogą złożyc wniosek
dopiero po powrocie z urlopu. Nauczyciele placowek feryjnych mogą złożyc wniosek w dowolnym
terminie

Jakidochód należy przyjąć na wniosku? Brutto czy netto?

Regulamin ZFSS nie posługu.le się po.1ęciem dochodu brutto czy dochodu netto. Zgodnie
z Regulaminem, dochodem są wszelkie dochody bez względu na zrodło ich uzyskania, pomniejszone
o koszty uzyskania, składkę zdrowotną, emerytalną, rentową i chorobową oraz podatek,
z uwzględnieniem dochodow uzyskiwanych przez wszystkich członkow gospodarstwa domowego,
w tym rowniez dochodow dorosłych pracujących dzieci.

W jaki najprostszy sposób można wyliczyć dochód?
Do wysokości wynagrodzenia, które wpłynęło na rachunek bankowy należy dodac dobrowolne
potrącenia, ktorymi są m.in.: składki na 9rupowe ubezpieczenie, MKZP, kasę pośmieńną, związki
zawodowe, raty spłacanych pozyczek Na paskach wystawionych przez MCE wystarczy zsumowac
dwie ostatnie kolumny (dobrowolne potrącenia i kwotę do wypłaty na konto).
Przykład: Pracownik otrzymał na konto 2,500,00 zł wynagrodzenia, a co miesiąc z jego
wynagrodzenia potrącana jest rata pożyczki w wysokości 300,00 zł i składka na ubezpieczenie
grupowe PZU 50,00 zł. Dochod ktory nalezy przyjąc przy wypisywaniu wniosku to 2.850,00 zł.

Z jakiego okresu należy wyliczać dochód?

Dochod podawany na wniosku jest srednim dochodem z sześciu ostatnich miesięcy, poprzedzających
miesiąc złożenia wn iosku.
Przykład. Osoba uprawniona wypisuje wntosek z datą 5 września, więc sredni dochod powinien byc
wyliczony na podstawie dochodow otrzymanych od 1 marca do 31 sierpnia.

Rodzai świadczenia Term in złożenia wn iosku
Wczasy pod gruszą (wzor nr 4)

Zapomoga (wzor nr 5)
Wypoczynek dzieci (wzor nr ,1)

Wycieczki (wzor nr 8 i 9)
Zielone szkoły (wzór nr 2)

Pożvczki (wzor nr 3)

do 10 dnia kazdego miesiąca

Jednorazowa pomoc finansowa (wzor nr 6) do 10 września
paczka mikołaikowa dla dziecka Mzor nr 7\ do 10 pażdziernika



Czy przy wyliczaniu średniego dochodu należy uwzględnić świadczenie 500+?

Tak, 500+ należy uwzględnió przy wyliczaniu dochodu.

Zgodnie z § B ust. 3 Regulaminu, do dochodu wliczamy m.in.:
,1fwynagrodzeniez umow o pracę (w tym dodatkispecjalne idiety), zlecenie idzieło,
2) odprawy i przyznane nagrody (np jubileuszowe),
3) zarobki oslągnięte za granlcą,
4) emerytury i renty,
5) zasiłki z ubezpieczenta społecznego,
6) świadczenia z tzw. programu 500+ i 300+
7) otrzymywane alimenty, wynikające z pokrewieństwa, powinowactwa oraz małżeństwa (ustaione

wyrokiem sądowym lub ugodą sądową),
B) stypendia,
9) otizymane świadczenia z ZFŚS,
1b) dochooy z działalności gospodarczej iwspołpracy przy prowadzeniu tej działalności (dochodY

z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie nizszej niż zadeklarowane dochody stanowiące Podstawę
*yńiaru składeń nia ubezpióczenie społeczne, a w przypadku, gdy nie istnieje obowiązek
uóezpieczenia społecznego - kwoty nie niższe od najnizszej podstawy wYmiaru składek na

ubezpieczenia społeczne obowiązujące osoby ubezpteczone),
11) dochody z gospodarstwa rolnego (powyzej 1 ha prze|iczeniowego) obliczone na podstawie liczbY

hei<tarów pizeliózeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w poprzednim rok9 kalendarzowYm,

przyjmując że z 1 ha pzeliczeńiowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokoŚci okreŚlonej przez

Prezesa Głownego Urzędu Statystyczne9o,
12) inne dochody - np. kontrakty, tantiemy, wynajem, dzierzawa, ttp.

Jaką kwotę dochodu należy przyjąć pobierając emeryturę?

pobierając emeryturę do dochodu należy przyjąc kwotę, ktora otrzymywana jest na rachunek

bantowy. Wdecizji oirzymane1 zZUS kwoia ta jest podana przy adnotacji ,,wysokośc świadczenia do

wypłaty".

Czy w wyliczanym dochodzie należy uwzględniać dochody pańnera, z którym mieszka
wnioskodawca?

Tak, gdyz zgodnie z § B ust, 1 przez wspolne gospodarstwo domowe rozumie się osobY sPokrewnione

i niespokrewnione, pózostające w faktycznym związku, wspolnie zamieszkujące r gosPodarujące,

Czy osoba uprawniona, która nie chce ujawniać dochodów mażonka, moŻe otrzYmaĆ

świadczenie?

osoba, która nie chce przedstawtc dochodow osoby, z którą prowadzi wspolne gospodarstwo

domowe lub nie chce ujawnic swoich dochodów z innych żrodeł, może na wniosku umieŚciĆ adnotację

,,proszę o przyznanie świadczenia z najwyższego progu dochodowego", NiedOokreslenie dochodu (nP,

wpisanie na wniosku ,,powyzej 2.o0o,ÓO-zł") również powoduje przyznanie najniższego Świadczenia

i nie pociąga za sobą ewentualnej kontroIt.

W jaki sposób należy uwzględnić dochód osoby prowadzącej działalnoŚĆ, która w ciągu
ostitnich sześciu miesięcy zanotowała stratę lub bardzo niski dochód?

Regulamin ZFśs nie przewiduje straty z działalności gospodarczej. Zgodnie z § 8 ust,3 Pkt 10,

ooJnoo z działalności gospodarczej należy przyjąć w wysokości nie nizszej niż zadeklarowane

dochody stanowiące poóstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (w 2019 r, minimalna

podstawa wymiaru składek wynosiła 2.B59,00 zł),
'przykład, ńałzonek wnioskodawcy prowadzi działalnosć gospodarczą, ktora PrzYnosi stratY.

Wfio1ose miesięcznego dochodu małzonka należy przy)ąc na poziomie nie nizszym niz 2.859,00 zł

więc jego dochod z sześciu ostatnich miesięcy wynosi 17.154,00 zł,

Jakie dokumenty można załączyć do wniosku o przyznanie zapomogi?

Do wniosku można załączyć dokument potwierdzający cięzką sytuację rodziny (nP zaŚwiadczenie

lekarskie, zaświadczenió ze strazy pozarnej, itp.) oraz imienne faktury i rachunki wYstawtone

w term i n te trzech m iesięcy poprzedzających m iesią c złożenia wn iosku.



PrzYkład: Osoba uprawniona składająca wniosek o zapomogę 5 sierpnia może do wniosku załączyc
faktury wystawione w terminie od 1 maja do 3,1 lipca.

Przykłady poprawnego wyliczenia dochodu

Prz}rkład l
Założenia.

1) Osoba uprawniona składa wniosek o przyznanie jednorazowe1 pomocy finansowej 10
września.

2) Gospodarstwo domowe tworzą cztery osoby, w tym dwojka dzieci do lat 1B.
3) Osoba uprawniona otrzymuje co miesiąc na rachunek bankowy 2.500 0o zł, z jej

wynagrodzenia potrącana jest rata pożyczki w wysokości 270,00 zł, składka na MZKP 50,00 zł
oraz składka na kasę pośmiertną 4,00 zł. W lipcu osoba otrzymała wczasy pod gruszą
w wysokosci 850,00 zł

4) Małzonek osoby uprawnionej otrzymuje na rachunek bankowy 3,400,00 zł, a z wynagrodzenia
Potrącaną ma składkę na kartę Mu|tisport B0,00 zł oraz składkę na ubezpieczenie grupowe
60,00 zł. Dodatkowo, przez okres trzech miesięcy (marzec * maj) otrzymał wynagrodzenie
z umowy o dzieło w kwocie 350,00 zł miesięcznie,

5) Rodzina otrzymuje 500+ na każde z dzieci,

przvkład ll
Założenia,.

1) Gospodarstwo domowe tworzą dwie osoby - emeryci,
2) osoba uprawniona otrzymuje co miesiąc emeryturę w kwocie 1.700,00 zł.
3) Małzonek osoby uprawnionej otrzymuje emeryturę w kwocie 2.200,0O zł.
4) Małzeństwo w okresie sześciu miesięcy nie uzyskało innych dochodow poza emeryturą.

Średni miesięczny dochod na jedną osobę: (2.200,o0 + 1,700,00) l 2 = 1.950,00 zł

Przykład lll
Założenia.

1) Osoba uPrawniona składa wniosek o przyznanie wczasow pod gruszą 5 lutego.
2) Gospodarstwo domowe tworzą dwle osoby.
3) Osoba uprawniona otrzymuje co miesiąc na rachunek bankowy 2.50o,0o zł, z jej

wYnagrodzenia potrącana jest rata pożyczki w wysokości 270,0O zł, składka na ubezpieczenie
gruPowe PZU 58,00 zł oraz składka na kasę pośmiertną 4,00 zł. We wrześniu otrzymała
WcZasY Pod gruszą w wysokości 850,00 zł, a w listopadzie otrzymala jednorazową pomoc
finansową w kwocie 600 zł.

Miesiąc Dochod osoby
uprawnionei Dochod małzonka Dochody z 500+

Marzec 2.824,00 3.540 00
350,00 1.000,00

Kwiecień 2,B24,00 3.540,00
350,00 1,000,00

Maj 2.824,00 3.540,00
350.00 1.000,00

Czerwiec 2.824,00 3.540,00 1.000.00

Ltpiec 2.824,00
850,00 3.540,00 1.000,00

Sieroień 2.824,00 3 540,00 1.000 00
Razem 17 794,00 22,290,00 6,000.00

Dochod całei rodzinv 46.084,00
Sredni miesięczny

dochod rodzinv 46.084,00 / 6 miesięcy = 7.680,67 zł

Sredni miesięczny
dochód na jedną

osobe
7.680,67 / 4 osoby = 1,920,17 zł



4) Małzonek osoby
sześciu miesięcy
składek.

uprawnionej prowadzi
przyniosła straty. W

działalnośc aospodarczą, ktora w ciągu ostatnich
ZUS zadeklarował minimalną podstawę wymiaru

Miesiac Dochod osobv uprawnionei Dochod małżonka
Sierpień 2.B32,00 2.B59,00

Wrzesień 2.B32,32
850.00

2,B59,00

październik 2.B32,00 2.859.00

Listopad
2,B32,00
600,00

2.B59,00

Grudzień
2.832,00
850,00

2.B59,00

Stvczeń 2.B32,00 2.859,00
Razem 18.442,00 17.154,00

Dochod całei rodzinv 35 596,00
Sredni miesięczny dochod

rodzinv
35.596,00 / 6 miesięcy = 5.932,67 zł

Sredni miesięczny dochód
na iedna osobe 5.932,67 / 2 osoby = 2.966,33 zł

lnformacja została przygotowana w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 00112612019 Dyrektora Miejskiego Centrum
Edukacji w Knurowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia,,Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych miejskich przedszkoli, szkoł podstawowych, zespołow szkolno-
przedszkolnych, Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Miejskiego Żłobt<a oraz Miejskiego Centrum
Edukacji w Knurowie". Treśc Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej wwwknurowedu.pl
w zakładce Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podstawa funkcjonowania,

Dodatkowe informacje i pomoc mozna uzyskac w Miejskim Centrum Edukacjiw Knurowie przy
al. Lipowej 12 (pokój 315) oraz pod numerem telefonu 32 441 97 47. Osobą prowadzącą sprawę
ZFŚS jest specjalista IVCE - pani Dorota Zadroga.


