
Zarz¡dzenie Nr 45 / 07
Bu rmist rza Miasta Jgdrzej owa

z dnia 06 marca 2007 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad wykorzystania Srodków
Zakladowego Funduszu Swiadczefi Socjalnych w Urzpdzie Miejskim

w Jpdrzejowie.

Na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku

o zakladowym firnduszu éwiadczeú socjalnych I tekst jednolity Dz.IJ.

z 1996 r. Nr 70, poz. 335 I z pó2n.zm. zarzqdzam co nastqpule.

$  1 .
Ustal am Re gu I am in zasad wykorzy stan i a éro dków Zakt'adow e go

Funduszu Swiadczeú Socjalnych w Urzpdzie Miejskim w Jgdrzejowie
w brzmieniu stanor,vi4cym zalqcznik do niniej szego zarzqdzenia .

s 2 .
zobowiqzujg Naczelnika wydziatu organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich do :
l) zapoznania pracowników lJrzqdu M iej skiego z tresciqRegulaminu.
2) przedstawiania propozycji skladu osobowego Komisji Socjalnej do

dnia 15 styczniakaídego roku .

$  3 .
Zarzqdzenie wcho dzi w Zycie z dniem podpisania z moc4 obowi4zujqcq
od I stycznia2}}7 roku .

$ 4 .

Traci moc Zarzadzenie Nr 38/03 Burmisfrza Miasta JEdrzejowaz dnia
26 marca 2003 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielanra
Swiadczeú socjalnych z zakladowego funduszu Swiadczeñ socjalnych
ofaz Zarzqdzenie Nr 77105 Burmistrza Miasta Jqdtzejowa z 9 marca
2005 r. w sprawie wprowadzeniazmianw Regulaminie gospodarowania

érodkami zakladowego funduszu Swiadczeri socjalnych .



REG[ILAMIN'
zasad wykorzystania Srodków Zaktadowego Funduszu Swiadczeú Socjalnych

w Llrzgdzie Miejskim w Jgdrzejowie

Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994r o zakladowym funduszu
ówiadczeú socjalnych lDz. lJ. Nr 70, poz.335 z pótn. nn.l i aft. 27 ust. I ustawy z dnia 23
rnaja 1991r. o zwiqzkach zawodov,rych lDz. U. Nr 55,po2.234 zpóLn. zm.l zuwzglgdnieniem
unorrnowan zarvartych w.

rozporzqüenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia l4 sierpnia 1994r rv sprawie
sposobu ustalania przeciqtnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na
zakiadowy fundusz éwiadczeú socjalnych lDz. tJ. Nr 43, poz. 16g z póLn. zm.t;

rozpotzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnel z dnia 22.101998r. w sprawie
zasad udzielania pomocy finansowej z zakladowrego funduszu Swiadczeú socjalnych
na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych wolnych od podatku dochodowego od
osób fizycznych lDz. U. Nr 134, paz. g761,

oÍaz po uzgodnieniu treéci regulaminu ze Zwi4zkiem Zawodowym pracowników

samorzQdowych i Mipdzyzakladow4 organizaci 4 zwi4zkow4 NSZZ ,,S" przy tJrzgdzie

Miq skim w .Tqdrzejowie, ustalono co nastQpuj e :

ZASADY OGÓLNE

1

$ 1
Zaktadowy' fundusz ólviadczeá socjalnych, zwany dalej ,,Funduszem" jest przeznaczony

na finansowanie lub dofinansowanie uslug Swiadczonych na tzecz róznych fbrm
krajowego rvypoczynku, dzialalnoSci kulturalno-oéwiatorvej, sportowo-rekreacyjnej,

udzielanie pomocy materialnej-rzeczowej lub finansowej oÍaz inne3 dzialalnoSci
soclalnej.

$ 2
Pracodawc4 jest Urzqd Mieiski w Jgdrzejowie.

Pracodawca tll'orzy Fundusz i adrninistruje Érodkami Funduszu na zasadach okreslonych
w regulaminie.

l .

2 .



3 organem wykonawczym pracodawcy, jest komisja d/s gospodarowania érodkami
zakladowego funduszu Éwiadczeú socialnvch.

$ 3
1. srodki funduszu gromadzone sq na odrgbnym rachunku bankowyrn.
2' Srodki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodz4 na

nastQpny rok.

3' Komisja d/s gospodarowania srodkarni zakladowego funduszu swiadczeú soc.¡alnych
przygotowuje projekty dokurnentórv i decyzji w sprawie sposobu zalatwiania wniosków
pracowniczych.

4' W razie stwierdzenia nieprawidlowoúci w funkcjonowaniu Komisji pracodawca odwoluie
j4 i powoluje now4.

-5. czlonkiem komisji moze byó pracownik nie dtuzej niz dwie kadencje.
Ponownie moze byÓ powolany nie wczeSniej jak po uplywie 2lat od, zakohczenia drugiej
kadencji.

TWORZE¡{IE FU|'{DUSZU

$ 4
l. Fundusz stanowi4 odpisy:

1) podstawony - naliczany odpowiednio w stosunku do przeciEtne.i liczby.
zatrudnionych,

2) dodatkowy - zwiqkszai4cy odpis podstawowy naliczany na koniec roku
kalendarzowego,

3) dodatkowy - zrviEkszaj4cy fundusznakaldego emeryra.

$ 5
Wysokoéó odpisu wynosi :

l) podstawowego - nalednego zatrudnion ego 3T,5oíprzecigtnego wynagrod zenia
miesipcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub rv drugim polroczu
roku poprzedniego,.¡ezeli przeciEtne wynagrodzenie z tego okresu stanorvi krvote
wyisza"



2) dodatkowy - na kazdego emeryta 6,25yo podstawy,rrymiaru okreslonej w $ 5 pkt.l

$ ó
Z uslug i ér'viadczeú finansowych z zakladowego funduszu Swiadczeú socjalnych rnog4
korzystaó pracownicy Urzpdu Miejskiego. Gospodarstwa pomo cnrczega,skladowiska
Odpadórv Kornunalnych.

I ) pracownicy zatrudnieni na czas okreélony powyzej 6-ciu miesipcy i nie okreélony,
na podstawie umowy o pracQ mianowania, wyboru lub powolania / petny lub
niepelny etat/,

2) pracownicy korzystaj4cy z urlopu wychowarv czego oraz czlonkowie ich rodzin,
3) emeryci do wysokoúci odpisów

4) czlonkor,vie rodzin pracorvników,

2' Czlonkami rodziny uprawnionych, o których mowa w ust.1 s4 malzonek i dzieci bedace
na utrzymanru osoby uprawnionej.

Dzieómi, w rozumieniu ust.2 s4 dzieci wlasne, wspólmalzonka, dzieci
oraz przyiqte na uychowanie pozostai4ce na utrzymaniu pracownika,
18 roku |ycia.

przysposobione

które nie ukoúczyly

$ 7
1' Srodki zZakladovvego funduszu Swiadczeú socjalnych mog4 byé wykorzystane na

dofinansowanie 'uypoczynku urlopowego w kraju, pracownikórv i ich rodzin,
organizowanego w szczególnoÉci w formie:

l) ,,wczasów pod grusz4',,

2) czp3ciowe lub pelne dofinansowanie imprez: kulturalno-rozrywkowych,

sportow)'ch,

3) organizowanie aktywnego \4/poczynku, gier i zawodów sprawnoéciowych, imprez
integracyjnych,

4) dofinansowanie lub pelne pokrycie kosztów zakupu biletów, karnetów wstgpu;
basen, , aerobik itp. dra zorganizowanej grupy pracowników,

5) udzielanie pomocy rnaterialnej , rzeczowej lub finansowej w przypadku zdarzen
losowych, przysluguje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracQ
lv pelnym rvyniarze czasu pracy takich jak:



a) leczenie

b) klgska zywiolowa

c) zdarzenia losowe: szkoda rnaj4tkowa, utrata mienia w wyniku kradziezy
6) dofinansowanie zakupów Swi4tec znych.

7) zakup upominku w zwi4zku z odejÉciem pracownika na emeryturp.
2. uczestnictwo w zorganizowanych imprezach moze sig odbywaó na podstarvie

ogólnodostppnych abonamentórv, karnetów lub biletówjednorazowych, nabywanych
przez pracodawcp.

3' Emeryci korzystajq z jednorazowej wyplaty S*radcze ir z okazji Srvi4t Bozego Narodzenia
razw roku do wysokosci odpisów, po przedlozeniu rachunku.

ZASADY PRZYZNAWANIA SWNOCZEÑ

$ 8
I " Swiadczenia z funduszu przyznaje Burmistrz, po zaopiniowaniu wniosku przez Komisjp.
2. wnioski o dofinansowanie nale2y skladaó do przewodnicz4cego komisji.
3' Pomoc rzeczowa lub finansowa przyznawana jest na wniosek osób uprawnionych do

korzystania ze Srodków socjalnych . Z takim wnioskiem mozetez wyst4pió z wlasnej
i nicjatywy pracodawca, grupa pracorvników, I ub or ganizacjazrvi4zkowa.

4' Doplata do w1'poczynku zorganizowanego,,wczasy pod grusz¿'przysiuguj e razw danym
roku kalendarzowym.

5' WysokoÉó odplatnoSci za.-wczasy pod grusz4" bgdzie ustalana corocznie przezKornisjg

d/s gospodarowania érodkami zakladowego funduszu Éwiadczen socjalnych

6- Wyplata Siviadczenia tlrlopowego z tytulu ."wczasów pod grusz4" nastgpuje nie póánie3

niz w ostatnirn dniu poprzedzaj4cym rozpoczpcie urlopu wypoczynkowego i po

otrzymaniu karty urlopowej. Okres urlopu musi obejmor,vaó minimum l4 kolelnych dni
kalendarzollych. Wniosek o doplatp nalezy üozyów terminie l0 dni przeddniem

rozpoczqcia urlopu.

7. Negatywne zaopiniowanie wniosku osób ubiegaj4cych sig o doplatE z funduszu nie
wymagaj4 uzasadnienia, a decyzjaBurmistrza odmawiaj4c4 wyplaty jest ostateczna.

8. Regulamin gospodarowania Zakladowyrn Funduszem Swiadczen Socjalnych, jego

wszelkie zmiany onz coroczny prelimin uz, zmiany, wymagai4 uzgodnienia z
zakladowym i organ izacj ami zwi 4zko wy mi dzialaj 4cym i w tJ r zEdzie Mie i ski m w
Jgdrzejowie.



organizac-je rna,j4 14 dni od daty otrzymania projektu regularrinu lub zmian na
przedstawienie uzgodnionego stanowiska . I eaeli termin ten nie zostanie dotrzymanv.
regulamin wchodzi w zvcie.

POSTANOWIENTA KOÑCOWE

Regularnin jest jawny i podlega wywieszeniu tablicy ogloszeú

$ e
na

$ 1 0
Traci moc regularnin z dnia26 narca2003r.

$  l l

Regulamin wchodzi w zycie z dniempodpisania zmocqobowi4zywania od dnia I stycznia
2007r


