
Załącznik do Obwieszczenia Nr 2/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 22 stycznia 2021 roku 

 

 

REGULAMIN 

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

 

 

I Przepisy wstępne 

 

§ 1 

 

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie zwanego dalej Funduszem, tworzy się na podstawie przepisów: 

1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zmianami), 

2) ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 

ze zmianami), 

3) ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 

nr 79 poz. 854 ze zmianami). 

2. Regulamin określa zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zasady 

gospodarowania środkami Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej 

organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu oraz dofinansowanie 

zakładowych obiektów socjalnych. 

 

§ 2 

 

Fundusz tworzy się: 

1) W części przeznaczonej dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

w wysokości – 6,5 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych; 

2) W części przeznaczonej dla byłych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

będących emerytami lub rencistami w wysokości – 10% rocznej sumy najniższej emerytury 

lub renty z roku poprzedniego. 

 

§ 3 

 

1. Środki Funduszu zwiększa się o: 

1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających 

z działalności socjalnej, 

2) odsetki z oprocentowania  udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe, 

3) darowizny od osób fizycznych i prawnych, 

4) odsetki od lokat bankowych Funduszu, 

5) inne środki określone w odrębnych przepisach. 

2. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, na który powinny być 

przekazane w terminie określonym w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

3. Środki Funduszu, które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na 

rok następny. 
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§ 4 

 

1. Podstawą do prowadzenia działalności socjalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie są 

roczne plany rzeczowo-finansowe przedstawione przez pracownika d/s socjalnych, 

zaopiniowane przez Komisje Związków Zawodowych działających w Uczelni i zatwierdzone 

przez Rektora. 

2. Roczne plany sporządza pracownik d/s socjalnych w terminie do ostatniego dnia marca każdego 

roku i po zaopiniowaniu przez Komisję Związków Zawodowych działających w Uczelni, 

przedkłada do zatwierdzenia Rektorowi. 

 

§ 5 

 

1. Środkami Funduszu administruje Rektor. 

2. Rektor może upoważnić inne osoby do administrowania Funduszem, określając pisemnie zakres 

upoważnienia. 

 

§ 6 

 

1. Czynności związane z działalnością socjalną wykonują  pracownicy d/s socjalnych, oraz 

Komisja Socjalna. 

2. W skład Komisji Socjalnej wchodzi po 2 przedstawicieli organizacji Związków Zawodowych 

działających w Uczelni i pracownicy d/s socjalnych. 

3. Do zadań Komisji należy opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych 

i przyznawanych, w oparciu o Regulamin Funduszu, świadczeń. 

4. Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy składu. 

 

II Zasady korzystania z pomocy socjalnej 

 

 

§ 7 

 

Przeznaczenie Funduszu. 

1. Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie: 

1) krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży, w formie kolonii i obozów 

organizowanych  przez Uczelnię  lub zakupionych indywidualnie, 

2) krajowych i zagranicznych wczasów oraz sanatoriów organizowanych przez podmioty 

uprawnione do świadczenia tych usług, 

3) wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, 

4) działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, 

5) zapomóg pieniężnych udzielanych w wypadkach losowych lub pomocy rzeczowej dla osób 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, 

6) pożyczek na cele mieszkaniowe, 

7) świadczeń rzeczowych lub pieniężnych udzielonych w zamian za to świadczenie, 

8) zakładowych obiektów socjalnych, 

9) pożyczki na pokrycie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – 

Pożyczki Antykryzysowej. 
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§ 8 

 

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu. 

1. Do korzystania ze świadczeń socjalnych uprawnieni są: 

1) pracownicy oraz ich współmałżonkowie, 

2) emeryci i renciści (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy pod 

warunkiem niewykonywania pracy u innego pracodawcy) - byli pracownicy Uniwersytetu 

z którymi został rozwiązany stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 

oraz ich współmałżonkowie, 

3) pracownicy, którzy zostali przejęci przez innego pracodawcę na podstawie art. 231 Kodeksu 

Pracy w roku ich przekazania, 

4) dzieci osób uprawnionych, czyli pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione 

i przyjęte na wychowanie w formie rodziny zastępczej  oraz dzieci zmarłego pracownika 

(emeryta, rencisty) w wieku do lat 18, a uczące się nie dłużej niż do ukończenia 25 lat, lub 

bez względu na wiek dzieci niepełnosprawne niezdolne do pracy, 

2. Pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych dłuższych niż 30 dni z wyłączeniem 

urlopów wychowawczych, nie są uprawnieni do pobierania świadczeń ze środków Funduszu 

w okresie tych urlopów. 

 

§ 9 

 

Tryb przyznawania świadczeń. 

1. Przyznanie świadczeń z Funduszu ma charakter uznaniowy i może nastąpić na wniosek. 

2. Wniosek składa się do pracownika d/s socjalnych. 

3. Terminy składania wniosków są następujące: 

1) wniosek o dofinansowanie wypoczynku do - dnia 31 maja każdego roku; 

2) wniosek o przyznanie zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe – do dnia 10-tego 

każdego drugiego miesiąca kwartału. 

4. W uzasadnionych przypadkach wnioski można składać po upływie w/w terminów. 

5. Wzory wniosków określają załączniki od 1- 8 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 10 

 

1. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, 

uzyskanego w roku poprzedzającym przyznanie świadczenia obliczanego w oparciu o łączne 

przychody członków rodziny pomniejszone o zaliczki potrącone przez płatnika, składki na 

ubezpieczenie społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem ust. 7. 

1a. Dofinansowania udziela się na podstawie oświadczenia pracownika o wysokości dochodu, 

złożonego po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 286 § 1 Kodeksu 

Karnego. 

2. Pracownik d/s socjalnych, ma prawo zażądać do wglądu zeznanie podatkowe dokumentujące 

wysokość dochodu, zaświadczenia o kształceniu dziecka lub jego niepełnosprawności, lub inne 

dokumenty potwierdzające wysokość dochodu. 

3. W przypadku odmowy okazania zeznań i dokumentów, o których mowa w ust. 2 lub 

stwierdzenia złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia o wysokości dochodu: 
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a) wniosek nie podlega uwzględnieniu; 

b) dofinansowanie podlega zwrotowi, o ile zostało już wypłacone; 

c) pracownika Sekcji ds. Socjalnych zawiadamia organy ścigania o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa z art. 286 § 1 Kodeksu Karnego. 

4. (uchylony) 

5. Za dochód służący do obliczenia średniego miesięcznego dochodu na osobę uważa się: 

1) dochody uzyskiwane w ramach stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych, 

2) zasiłki z ubezpieczenia społecznego otrzymywane z tytułu choroby lub macierzyństwa, 

3) dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

4) zasiłki dla bezrobotnych, 

5) dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,  

6) dochody współmałżonka przebywającego za granicą ,  

7) dochody osiągane z gospodarstwa rolnego, 

8) świadczenia z funduszu alimentacyjnego i alimenty, 

9) emerytury i renty inwalidzkie ze wszystkimi dodatkami z wyjątkiem dodatków 

pielęgnacyjnych, 

10) świadczenia przedemerytalne. 

6. Przy obliczaniu średniego dochodu na osobę nie wlicza się do składu rodziny osób zdolnych do 

pracy, nie pracujących, nie uczących się i nie zarejestrowanych w urzędzie pracy. 

7. Wysokość pomocy w formie zapomogi uzależniona jest od dochodu netto na osobę w rodzinie, 

uzyskanego w okresie ostatnich  trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. 

 

§ 11 

 

Dopłaty do wypoczynku. 

1. Dopłaty do wypoczynku w formie zorganizowanej realizowane są na podstawie wniosku 

o wypłatę świadczenia oraz przedłożonej faktury lub rachunku. 

2. Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie realizowane są na podstawie 

wniosku o wypłatę świadczenia. 

 

§ 12 

 

1. Osoba uprawniona może korzystać z dopłat do wypoczynku jeden raz w roku kalendarzowym. 

2. Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mogą ubiegać się o refundację wczasów 

zorganizowanych lub dopłaty do wczasów realizowanych we własnym zakresie. 

3. Emeryci i renciści mogą ubiegać się o refundację wypoczynku w formie zorganizowanej. 

4. Dzieci w wieku 7-25 lat mogą korzystać z koloni, obozów, i wczasów zorganizowanych. 

5. Wysokość refundacji za wczasy, dopłat do wypoczynku we własnym zakresie oraz dopłat do 

obozów i kolonii, ustala corocznie Rektor po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej. 

 

§ 13 

 

Dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. 

Środki Funduszu wydatkowane mogą być na: 

1) dofinansowanie imprez rozrywkowych i rekreacyjnych, 

2) dofinansowanie wycieczek krajowych i zagranicznych organizowanych przez Uniwersytet, 
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3) zakup biletów na imprezy sportowe i artystyczne, 

4) zakup karnetów lub biletów wstępu na obiekty sportowo-rekreacyjne, 

5) zakup paczek choinkowych i organizowanie imprezy choinkowej dla dzieci od 3-14 lat, 

6) zakup sprzętu rekreacyjnego do wspólnego użytku,  

7) dofinansowanie imprez okolicznościowych oraz zakupu drobnych upominków 

i skromnych poczęstunków, 

8) dofinansowanie działalności oświatowej. 

 

§ 14 

 

Zapomogi pieniężne i pomoc rzeczowa. 

1. Zapomogi pieniężne lub rzeczowe mogą być przyznawane osobom uprawnionym znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

2. Do wniosku o przyznanie zapomogi pieniężnej lub pomocy rzeczowej należy załączyć: 

-zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 m-cy zgodnie z § 10 ust. 7 niniejszego Regulaminu 

-dokument potwierdzający okoliczności uprawniające do przyznania świadczenia. 

3. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi osobie uprawnionej może wystąpić także z własnej 

inicjatywy przełożony, uprawniony członek rodziny lub zakładowa organizacja związkowa. 

4. Wysokość udzielonej pomocy ustalana jest indywidualnie i wynosi: 

1) w przypadku zdarzeń losowych, ciężkiej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny, 

do wysokości 3-krotnego najniższego wynagrodzenia z miesiąca grudnia roku 

poprzedzającego przyznanie pomocy, jeżeli dochód na członka rodziny nie przekracza 

najniższego wynagrodzenia z tego okresu - w przypadku pracownika lub najniższej 

emerytury w przypadku emeryta lub rencisty, 

2) w trudnej sytuacji materialnej, okresowo występujących trudności czy długotrwałej 

chorobie, do wysokości 2-krotnego najniższego wynagrodzenia  z miesiąca grudnia roku 

poprzedzającego przyznanie pomocy, jeżeli dochód na członka rodziny nie przekracza 

najniższego wynagrodzenia z tego okresu w przypadku pracownika, lub najniższej 

emerytury w przypadku emeryta lub rencisty. 

3) W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona pomimo tego że dochód na 

członka rodziny przekracza najniższe wynagrodzenie, lub w wyższej wysokości. 

5. Zapomoga może być przyznana jeden raz w ciągu roku, wyjątkowo w szczególnych 

przypadkach może być przyznana ponownie. 

 

III Zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe 

 

§ 15 

 

1. Z pożyczek mogą korzystać pracownicy, którzy przepracowali w Uniwersytecie co najmniej 

2 lata.  

2. W przypadku zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie współmałżonków 

o pożyczkę wymienioną w §16 pkt 1, 2, 3 może ubiegać się tylko jeden ze współmałżonków. 

3. Pracownicy zatrudnieni na czas określony mogą korzystać wyłącznie z pożyczek, o których 

mowa w § 16 pkt 7, o ile okres spłaty nie przekroczy ich okresu zatrudnienia. 

4. Pracownicy, z którymi stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu w okresie spłaty pożyczki 

w związku z przejściem na emeryturę, mogą otrzymać pożyczki wymienione w § 16 przy czym 
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okres spłaty pożyczek nie może być dłuższy niż do zakończenia stosunku pracy, lub kwota 

pozostająca do spłaty nie może być wyższa niż wysokość pożyczki przysługującej byłemu 

pracownikowi. 

5. Byli pracownicy Uczelni mogą korzystać z pożyczek na remonty i modernizację mieszkań lub 

domów jednorodzinnych, do połowy ich wysokości.  

 

§ 16 

 

Zakładowy Fundusz może być przeznaczony na następujące formy pomocy na cele mieszkaniowe: 

1) uzupełnienie wkładów lub udziału mieszkaniowego, 

2) budowę domu jednorodzinnego, albo lokalu w domu wielomieszkaniowym, 

3) zakup budynku lub lokalu mieszkalnego, 

4) adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe lub ich rozbudowa, 

5) spłatę kredytu bankowego na cele mieszkaniowe obciążającego najemcę mieszkania 

spółdzielczego, po określeniu przez Spółdzielnię ostatecznej wysokości wkładu, 

6) pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład 

budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

7) remonty i modernizację mieszkań i domów jednorodzinnych, 

8) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej. 

 

§ 17 

 

1. Do wniosku o pożyczkę na budowę domu należy dołączyć zezwolenie na budowę, kosztorys 

przewidzianych robót i stan zaawansowania robót. 

2. W przypadku budowania przez Spółdzielnię dokument potwierdzający koszt i posiadane 

wkłady własne. 

3. Do wniosku o uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze, lokatorskie lub własnościowe 

należy dołączyć zaświadczenie ze Spółdzielni zawierające koszt mieszkania i wysokość 

wkładów własnych. 

4. W przypadku zawarcia umowy z deweloperem należy dołączyć kopię umowy, oraz 

zaświadczenie o wysokości kwoty przypadającej do spłaty. 

5. Do wniosku o przydzielenie pożyczki na zakup domu lub mieszkania należy dołączyć akt 

notarialny. 

6. Dopuszczalne jest dołączenie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, a w terminie 

do 14 dni od dokonania umowy sprzedaży przedłożenie aktu notarialnego pod rygorem 

natychmiastowego rozwiązania umowy pożyczki oraz żądania jej zwrotu. 

7. Do wniosku na spłatę kredytu bankowego (rozliczenie końcowe) należy dołączyć 

zaświadczenie ze Spółdzielni zawierające koszt mieszkania i brakującą kwotę do rozliczenia. 

8. W przypadku ubiegania się o pożyczkę na przystosowanie mieszkania dla osoby 

niepełnosprawnej należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność oraz 

kosztorys. 
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§ 18 

 

1. Pożyczki udzielone z Funduszu na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 2% od 

kwoty udzielonej pożyczki. 

2. W okresie spłacania pożyczki pożyczkobiorca nie może żądać podwyższenia kwoty pożyczki 

określonej w umowie. 

 

§ 19 

 

1. Podstawą uzyskania pożyczki na cele wymienione w § 16 jest zawarcie umowy cywilnoprawnej 

określającej wysokość pożyczki, rodzaj pożyczki oraz warunki jej spłaty.  

2. Udzielenie pożyczki wymaga zabezpieczenia w formie poręczenia przez dwóch pracowników 

zatrudnionych na czas nieokreślony w Uniwersytecie. 

3. Pracownik w całym okresie zatrudnienia w Uniwersytecie z pomocy na cele wymienione w § 16 

pkt 1, 2, 3 może korzystać jeden raz na 10 lat. 

4. Pożyczki o których mowa w § 16 pkt 4, 5, 6, 7, 8 udzielane są na okres 2 lat, pozostałe na 3 lub 

5 lat. 

5. Spłata pożyczek rozpoczyna się w następnym miesiącu od dnia udzielenia pożyczki. 

 

§ 20 

 

1. Pracownik może zaciągnąć nową pożyczkę po spłacie poprzedniej, nie wcześniej niż po upływie 

umownego okresu spłaty z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Pracownik może zaciągnąć pożyczkę na cele o których mowa w § 16 pkt 1, 2, 3 jeżeli nie ma 

zobowiązań z tytułu innych pożyczek z Funduszu. 

 

§ 21 

 

Wnioski o przyznanie pożyczek będą realizowane w miarę aktualnie posiadanych środków 

finansowych  Funduszu, zgodnie z kolejnością składanych wniosków. 

 

§ 22 

 

1. Przyznana pożyczka mieszkaniowa może być umorzona wyłącznie w przypadku śmierci 

pożyczkobiorcy. 

2. Decyzje będą podejmowane indywidualnie przez Rektora na wniosek Komisji Socjalnej. 

 

§ 23 

 

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy z Uczelnią, pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić 

pozostałą  kwotę należności z tytułu pobranej pożyczki, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4. 

 

§ 24 

 

W razie rozwiązania umowy o pracę w innym trybie niż przejście na emeryturę lub rentę, 

w przypadku uzasadnionym sytuacją materialną pożyczkobiorcy, okres spłaty pożyczki może być 



Załącznik do Obwieszczenia Nr 2/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 22 stycznia 2021 roku 

 

 

za zgodą poręczycieli przedłużony do 6-ciu miesięcy. 

 

IV Pożyczka Antykryzysowa 

 

§ 24a 

 

1. Pożyczka jest udzielana na pokrycie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19. 

2. Z pożyczki mogą korzystać pracownicy, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę 

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

 

§ 24b 

 

Pożyczka wynosi maksymalnie 5000,00 zł i podlega spłacie w 18 ratach. Na udokumentowany 

wniosek pożyczkobiorcy spłata pożyczki może zostać wydłużona do 24 miesięcy. 

 

§ 24c 

 

1. Pożyczka nie jest oprocentowana. 

2. Spłata pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu od dnia udzielenia pożyczki. 

 

§ 24d 

 

1. Pożyczka udzielana jest na podstawie wniosku (załącznik nr 8) osoby uprawnionej. 

2. Wnioski o pożyczkę składa się do każdego piątku, w okresie do 25 września 2020 r. 

3. Wnioski rozpatrywane są w każdą środę w okresie do 30 września 2020 r. 

 

§ 24e 

 

Wnioski o przyznanie pożyczki są realizowane w miarę posiadanych środków finansowych 

Funduszu przeznaczonych na ten cel w planie finansowym na 2020 r., zgodnie z kolejnością 

składanych wniosków do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 25 września 2020 roku. 

 

§ 24f 

 

Pracownicy, z którymi stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu w okresie spłaty pożyczki mogą spłacić 

pożyczkę w okresie maksymalnie 6 miesięcy od ustania zatrudnienia.” 

 

 

Postanowienia końcowe 
 

§ 25 

 

Kwoty maksymalne pożyczek przeznaczonych na cele wymienione w § 16 ustala corocznie Rektor 

na wniosek Komisji Socjalnej. 
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§ 26 

 

Pracownik d/s socjalnych podaje, w przyjętej w Uczelnie formie, coroczną informację 

o wypoczynku urlopowym, obowiązującej odpłatności za kolonie, obozy i wczasy oraz dopłat do 

wypoczynku. 

 

§ 27 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 28 

 

Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu go zarządzeniem Rektora, w terminie określonym 

w tym zarządzeniu. 


