
Zarzqdzenie Nr 61 / 08
Burmist rza Miasta Jgdrzej owa

z dnia 01 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad wykorzystania Srodków
Zakladowego Funduszu Swiadczef¡ Socjalnych w Urzgdzie Miejskim
w Jgdrzejowie.

Na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku
o zal<tadowym funduszu iwiadczeú socjalnych I tekst jednolity Dz. U.
z 1996 r. Nr 70, poz. 335 I z pó2n.zm. zarzqdzam co nastqpuje.

$  1 .
Ustal am Re gulamin zasad wykorzystania Érodków Zakladowe go
Funduszu Swiadczeú Socjalnych w lJrzEdzie Miejskim w JEdrzejowie
w brzmieniu stanowiEcym zalqcznik do niniejszego zaruqdzenia .

$ 2 .
Zobowiqzujp Naczelnika Wydziatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich do :
1) zapoznania pracowników lJrzgdu
2) przedstawiania propozycj i sktadu

dnia 15 styczniakahdego roku .

Miej skiego z freéciqRegulaminu.
osobowego Komisji Socjalnej do

$  3 .
Zarzqdzenie wcho dzi w Zycie z dniem podpisanra .

$ 4 .

Traci moc Zarzqdzenie Nr 45107 Burmistrza Miasta lEdrzejowa z dnia
06 marca 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania
éwiadczeú socjalnych z zak\adowego funduszu Éwiadczeú socjalnych.

Burmistrz rzeJowa
,r

mgr rn lék Wolski



REGTiLAMI}¡

zasad wykorzJsta nia Srod kéw Za kladowego Funcl uszu Sw iadczeri Socja tny'eh

w lirzgdzie Miejskim w Jedrzejowie

Na podstarvie art.8 ust.2 ustaury z dnia 4 marca 1994r. o zakladonrym funduszu

-(u ' iadczeúsocja lnych lDz. tJ .z1996r .nr70poz.335 zpóAn.nn. t  iar t .27 ust . lustauyzdnia

23 maja 1991r. o zwi4zkach zarvodourych ,Dz. U, z 2001r. Nr 79 poz.854 z póín. zm.l z

uwzglgdnieniem unonnowan zar.vartych rv:

rozporzqdzeniu Ministra Pracr,¡ i Polityki Socialne-i z dnia 14 marca 1994r tv sprarvie

sposobu ustalania przecigtnei liczby zatrudnronych rr' celu naliczania odpisu na

zakladorvy fundusz úw-iadczeú soc-ialni¡ch lDz.IJ. Nr 43, poz. 168 z pahn. zm.l;

oraz po uzgodnreniu treici regulaminu ze Zrvi4zkiern Zarvodosrym Pracormikórv

Sanprz4dowych i Miedzyzakladow4 Organizacj 4 zwi4zkorv4 NSZZ ,,S" przy Urzgdzie

Miejskim tv .Igdrzejorvie, ustalono co nastgpuie:

ZASADY OGOLI{E

$ r
Zakladorvl,' fundusz Éwiadczeú socjaln¡,ch, zwany dalej ,,Funduszem,' jest przeznaczonv

na finansor,vanie lub doflnansor,vanie uslug áwiadczonych na tzecz rózn-vch fbrm

\raiorvego rwpoczvnku. dzialalnoSci kulturalno-oSrviatorvei. sportorvo-rekreacl'jnej.

udzielanie ponoc-v niaterialnei-rzeszow'e*i iub finansowej araz innei dzialalnoÉci

socjalnei

. 2
Pracodarvc4, iest Urzad Mieiski rv Jgdrzejorvie.

Pracodarvca trvorzy Fundusz i administruje Érodkami Funduszú na zasadach okreilonych

rv regulaminie.

Organem wrykonarvcz-vm pracodarvcy, iest komis_ia ús -qospodarorvania érodkami

aakladowego funduszu Swiadczefr socj alnych zw.ana,,komis j4"

N 3

Érodki funduszu gromadzone sa na odrpbnyrn rachunku trankowvm.

t .

2 .

..'t .

1 .



2. Srodki funduszu nie rvvkorzystane rv danvm roku kalendarzowvm przechodza. na

nastgpny rok.

3. Korrisia d/s gospodarorvania Srodkarni zakladorvego funduszu irviad"czeó socjalnych

PrzYsotowuje projekty dokumentórv i decyzji rv sprarvie sposobu zalatrviania rvniosków

pracoumiczych.

4. W razie stwierdzenia nieprarvidlorvoSci w funkcionowaniu Komisii pracodawca odrvoluje
j4 i powotuje now4.

5. Czlonkiem komisli moZe b¡ró pracownik nie dtuZel niz dwie kadencje.

Ponownie moze byó powolany nre rrcze5niei iak po uptywie 2 lat od zakoúczenia drugiej

\adencji.

TWORZENItr FTINDUSZII

$ 4

l. Fundusz stanorvi4 odpisy:

1) podstar.vowy - naliczany odporvrednio rv stosunku do przecigtne-j liczb,v

zatrudnionych,

2'l dodatkowy zwigkszaj4cy odpis podstarvonry naliczany na koniec roku

kalendarzowego,

l) dodatkowy * zwigkszaj4cy fi¡ndusz nakahdego emerlta.

$ 5

Wysokoéó odpis u r^.1-nosl :

1 ) podstarvorvego - na jednego zatrudnione go 37 "5oA przeciptnego nrynagrod zenia

miesigcznego w gospodarce narodorvej rv roku poprzednim lub w drugim pólroczu

roku poprzedniego, lezeli przecigtne rvynagrodzenie z tego okresu stanotvi ku'otg

\ryzszL,

2l dodatkorvy - na kazdego emeryta 6.250,/o oodstawl'wr,'miaru okreÉlonei w $ 5 pkt.l

$ 6



1. Z uslug i Swiadczen finansowych z zaklador,vego funduszu Srviadczeú socjalnych mog4

korzystaó pracou,nicy Urzqdu Mie_iskiego, Gospodarstrva Pomocniczego, Skladowiska

Qdpadórv Komunalnych:

1) pracorvnicy zatrudnieni na czas okreÉlony powyzej 6-ciu rniesigcy i nie okreélon--v,

na podstarvie umowl o pracq mianou'ania, *yboru lub porvotania r pelny lub

niepeln-v etat,i,

2) pracolrynic-v korzystaj4c-v- z urlopu wychowawczego oraz czlonkowie ich rodztn.

3) emeryci do w1'5s¡t3ci odPisórv

4) czlonkor,vie rodzin pracowników,

2. Czlonkami rodziny, uprarmionych. o których morva rv ust. I sq malzonek i dzieci bqdace

na utrzvmani u osobv uorar,vnionej.

-1. Dzieómi. rv rozumieniu ust.2 sa- dzieci wlasne. rvspólmalZonka. dzieci przysoosobione

oraz przyjgte na u,ychorvanie pozostaja-ce na utrzymaniu pracorvnika. Ltóre nie ukoúczyiy

1 8 roku zycia.

\ 7

1. Srodki zZakladawego funduszu Swiadczei socjalny'ch mog4 biró rvykorzvstanc na

dctinansowanie r.vrypocz-vnku urloporvego rv kraiu, pracorvnikórv i ich rodzin,

organizowanego w szczegóino*ci rv formie:

1) .,rvczasórv pod grusz4",

2) czgsciorve lub pelne dofinansowanie imprez. kulturalno-rozrywkowych,

sportowy'ch,

3) organizowanie akty'uvnego w-\'poczynku, gier i zawodów sprawnoéciowych, imprez

integrac¡'jnyqh,

1) dofinansowanie lub pelne pokq,,cie kosztów zakuptt biletórv, karnetów w'stgpu;

basen. . aerobik itp. dla zorganizorvane-i grupy pracounikórv"

5) udzielanie potllocy materialnej. rzeczor,vei lub finansowel w przl'padku zdarzeit

lcso*_vch. prz-ystuguje pracoumikom zatrudnionym na podstawie umo\\T o pracQ

r'; pelnym w'u, miarze czasu prac,v takich 1ak:

a) leczenie

b) klEska 2pvioiowa

c) zdarzenia losorve: szkoda rnai4lkorva, utrata mienia *' wryniku kradziezy

6) dofinanson'anie zakr-rpów Srvi4tecznych.



7) zakup upominku w zwi4zku z odejSciem pracormika na emeryturE.

?. Vczestnictrvo w zorganizo',vanych imprezach mo2e sig odbywaó na podstatvie

ogólnodostgpn-vch abonamentórv, karnetórv lub biletórv_iednorazo\\ych, nabyrvanych

ptzez pracodarvcq.

3. Erneryci korzystaj4 z jednorazowej ivyplafy éwiadczen z okazji Swlqt Bozego Narodzenia

raz w roku do w1'sokosci odpisórv, po przedlozeniu rachunku.

ZASAD}' PRZYZNAWANLA SWI¡UCZNÑ

$ 8

1. Srviadczenia z fundnszu ptzyznaJe Bnrmistrz, po zaopiniowaniu wniosku przez Kcirnisjq.

2. Wnioski o dofinansorvanie nalel_v skladaó do przewodnicz4cego komisii.

3. Fomoc rzeczowa lub finansowa przyznawana jest na u'niosek osób uprar,rmionych do

(orzystania ze irodkórv socjalnych. Ztakim umioskiem mo4e teZ rv-vst4pió z rvlasnei

i ¡i ciatVrW pracodarvca, grupa pracorvni kórv, I ub organizaci a zrvi4zkorva.

4. Doplata do rv-vpoczynku zorganizowanego ,.wczasy pod grusz4' przysluguje raz w danym

roku kalendarzourym.

5. WysokoSó odplatnoSci za,,wczas,v pod grusz4" bEdzie ustalana corocznie przezKomis-iQ

d,/s gospodarowania Érodkarni zakladorvego funduszu irviadczeú socjalnych

6. Wyplata Swiadczenia urlopor.vego z tytulu ,,rvczasórv pod grusz4" nastgpuie raz lv roku,

nie póániej niz rv ostatnim dniu poprzedzaj4cyrn rozpoczgcie urlopu uypoczynkorvego i

po otrzymaniu karty urloporvej. Okres urlopu musi obeimowaó minimum 14 koleinych

{ni kalendarzowych - 10 dni roboczych . Wniosek o doplatE nalezy zloiyó u'terminie

10 dni przed dniem rozpoczgcia urlopu.

7. Negatywne zaopiniorvanie wniosku oséb ubiegaj4cych siE o doplatE z funduszu nie

rv_vmagaj4 uzasadnienta, a decyzja Burmistrza odmawiajeca wyptat-v jest ostateczna.

8. Regtrlamin gospoclarowania Za*adouvm Funcluszem Srviaelczen Soejalnych, jego

rvszef kie zmiany oraz coroczny prelirnin arz. zmian\. rvvrnagaja, uzgodnienia z

zakladowymi organizacjami zrvi4zkorv_vmi dzialajqcymi w Urzqdzie Miejskim rv

.lEdrzejorvie.

Qrganizacie mqjA 14 dni od datl' otrzJ'mania projeklu regulaminu lub zmian na

przedstarvienie uzgodnionego stanorviska. .lezeli termin ten nie zostanie dotrzymany,

regulamin wchodzi rv zycie.



I

$ e
pysokosó oplat z zakladowego funduszu Srviadczeú socrialnych przedstarvia ponizsza

tabela

l I n
r "l.' I Wysokoié dochodu na osob€

i rodzinie
WysokoSó

dofinansorvan!a
do 1.000.00 zl. I /-\/-i l) z

l v v / o

',2_ i __od j 0qü,!9,-zi -_2 QQO-Q-r_-tl ,-* ;- -
' l l porv. 2.000.0U zi.

Fodstarvq do ustalenia ulgorvych érviadczen (doptata z funduszu) stanor'vi dochód

przypadal4cy na osobq w rodzinie. ul,kazany w oér,viadczeniu pracownika.

Pracorvnic-v zamierzaj4cy ubiegaó siq o Éwiadczenia z funduszu skladaj4 oÉwiadczenia,

zgodnie zza*apznlkienr nr 
.l 

do regulaminu.

Pracormic-v. k1órz-v nie wykaza, dochodu. rv sposób okre3lon-y- w pkt.2 otrz¡rmaj4

dofinansor,vanie nainiZsze w wvsokoSci 90 %.

POSTAT{OWTEI\IA KOI\COWE

$ 1 0

Regulamin -iest-ia'rmy i podlega tryrvieszeniu na tablicy ogloszen.

$  1 1

Traci moc regulamin zasad nykorzystania Srodkórv Zakiadorvego Funduszu Srviadczeú

Soc_ialnych w Urzgdzie Mielskim w Jgdrzeiowie z dnia 6 ma{ca 2007 r.

$  1 2 .

Wnioski zlozone przed lvejéciem lv Zycie regulaminu bqd4 rozpatrywane wedtug zasad

okraslonych w ninieiszym regulaminie.

$ 1 3

Regplarnin rvchodzi $¡ z-y-'cie z dniern podpisania od dnia 1 kwietnia 2008 r.

(,z(i?DA']ONO I']ACODAW('A

9 5 %- - . ^ - ^ ^
9U"

J .

PRZEWODNICZ, {CY
[ l ied¿l ¿ahladotre]. 0rganizari i

tuiazkouei N SZZ'¡,Sol¡darnoSó"
ü Urzedzie.Mlejskin

w Jeclr¿g|$ade
w

Teresa" GoIa
, i t l ]

. F " - , F V

,14-,  
' l  i  #t  F, i . .  ;  -  i

Ú''GJF,:B'¿'aFodou47
Pr&cow ntkÓw SamorzqdoslÉh

Urrqd¡DlkPkle¡lo *-
wJoürSwle

S U

mgr tnz.

&*^ta6 A-o3eoq



Zalqcznik Nr I

(ltlazwisko i imip)

. ; : ;  : ' : ' ;  '  '
( w v(zlat )

( stanowisko)

O S w i a d c z e n i e

Ja nizej podpisany/na, niniejszym oiwiadczam, ze dochód na jednego czlonka w mojej

rodzinie wynosi netto . miesigcznie.

Jednoczeénie zobowiqzujg siQ do informowania (nienvlocznie) o wszelkich zmianach

dotyczqcych wlw danych.

POUCZENIE

Do dochodów w rodzinie nale2y zaliczyó, dochody wlasne oraz malzonka, dzielone na liczbp

czlonków w rodzinie.

Prawdziwoéó wy2ej przedstawionych danych potwierüam wlasnorgcanym podpisem pod odpowiedzialnoécirl

karnq (art. 233 $ 1 Kk). Proszg o zio2enie oÉwiadczenia w terminie do 07-03-2008 r.

Jqdrzejów, dnia .. . . . . . . . .
(podpis)


