ZARZ1\DZENIE Nr 23/2017
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania srodkami Zakladowego Funduszu
Swiadczen Socjalnych w U rz-rdzie Gminy Nowe Miasto.

Na podstawie mt. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 04 marca 1994 roku
funduszu swiadczen socjalnych (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 800 z p6:Zn. zm .),

0

zakladowym

zarz~dzam

co

nastypuje:

§1
Ustalam Regulamin gospodarowania srodkami Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych
w Urzydzie Gminy Nowe Miasto, w brzemieniu

zal~cznika

do niniejszego

Zarz~dzenia.

§2
Traci moc

Zarz~dzenie

Nr. 112013 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 4 stycznia 2013 roku w

sprawie Regulaminu gospodarowania srodkami Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych
w Urzydzie Gminy Nowe Miasto.
§3
Wykonanie

Zarz~dzenie

powierzam Sekretarzowi Gminy.

§4
Zarz~dzenie

wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Siownlflir

Za1'lcznik do Zarz'ldzenia Nr. 23/2017
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 20 kwietnia 2017 roku .

Regulamin
gospodarowania srodkami Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych
w Urz-rdzie Gminy Nowe Miasto

I.

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1.

1. Regulamin gospodarowania Zakladowym Funduszem Swiadczen Socjalnych (ZFSS)
w Urzydzie Gminy Nowe Miasto, zwany dalej Reguiaminem, okresla:
1) ir6dla tworzenia zakladowego funduszu swiadczen socjalnych,
2) osoby uprawnione do korzystania z ZFSS,
3) zasady przeznaczenia funduszu,
4) zasady i warunki korzystania ze swiadczen socjalnych.
2. Zasady tworzenia ZFSS i zasady gospodarowania srodkami okreslajq przepisy:
1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku

0

zakiadowym funduszu swiadczen socjalnych (Dz.

U. z 2016 r. , poz. 800 z p6in. zm.) ,
2) Rozporz'l-dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 marca 2009 roku
w sprawie sposobu ustalania przeciytnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu
za zakladowy fundusz swiadczen socjalnych (Dz. U. Nr. 43, poz. 349),
3) Obwieszczenie Prezesa G16wnego Urzydu Statystycznego w sprawle przeciytnego
wynagrodzenia miesiycznego w roku poprzednim.

§ 2.
1. Fundusz tworzy siy z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do
przeciytnej liczby zatrudnionych i obciq.zaj'l-cego koszty dzialalnosci Pracodawcy.
2. Srodki funduszu mog'l- bye zwiykszone

0:

1) wplywy z opiat pobieranych od os6b i jednostek organizacyjnych korzystajqcych
z dzialalnosci socjalnej,
2) darowizny oraz zapisy os6b fizycznych i prawnych,
3) odsetki od srodk6w funduszu ,
1

4) wierzytelnosci likwidowanych zaklado\\rych funduszy socjalnych,
5) ilme srodki okreslone w odrybnych przepisach.
3. Srodki funduszu gromadzone S,! na oddzielnym rachunku bankowym.
4. Dysponentem srodk6w funduszu jest Pracodawca.
5. Srodku funduszu niewykorzystane w roku kalendarzo\\rym przechodz'! na rok nastypny.

II.

OSOBY UPRA WNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFSS

§ 3.
1. Do korzystania ze swiadczen funduszu Urzydu Gminy Nowe Miasto s,! uprawnieni:
1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy

0

pracy, powolania, wyboru bez

wzglydu na wymiar czasu pracy i okres zawarcia umowy,
2) pracowlllcy

przebywaj,!cy

na

urlopach

z

wyl,!czeniem

pracownik6w

przebywaj,!cych na urlopach bezplatnych, innych niz urlopy wychowawcze,
3) emeryci i rencisci - byli pracownicy Urzydu Gminy Nowe Miasto, z kt6rymi
rozwi,!zanie stosunku pracy nast,!pilo w zwi,!zku z przejsciem na renty lub
emerytury, a Urz'!d Gminy Nowe Miasto byl ich ostatnim miejscem pracy,
4) czlonkowie rodzin os6b uprawnionych wymienionych w pkt. 1,2 i 3.
2. Za czlonk6w rodzin os6b uprawnionych

0

kt6rych mowa w ust. 1, pkt. 4 uwaza siy

wszystkie osoby pozostaj,!ce na utrzymaniu pracownika, emeryta iub rencisty - bylego
pracownika, wsp6lnie z nim zamieszkuj,!ce, w tym dzieci w wieku do 18 iat.
3. Ze srodk6w funduszu w pierwszej koiejnosci powinny korzystac osoby:
1)

0

niskich dochodach na czlonka rodziny,

2) dotkniyte wypadkami losowymi ,
3) znajduj,!ce siy w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej,
4) posiadaj,!ce rodziny wielodzietne (troje i wiycej),
5) wychowuj'!ce samotnie dzieci,
6) wychowuj'!ce dzieci wobec kt6rych orzeczono stopien niepefnosprawnosci.

2

III.

PRZEZNACZENIE FUNDUSZU

§ 4.
1. Dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we wlasnym zakresie w tym
"wczas6w pod gruSZq".
2. Dofinansowanie wycieczek turystycznych i imprez integracyjnych organizowanych przez
Urzqd .
3. Dofinansowanie organizowania i uczestnictwa w rMnych formach dzia1alnosci kulturalnej
i rekreacyjnej.
4. Pomoc finansowa

rzeczowa uprawmonym dotkniytych zdarzeniami

wypadkami

losowymi (zapornogi bezzwrotne).
5. Swiadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniyzne tych swiadczen bqdz zakup bon6w
towarowych.
6. Finansowanie innych dzialan

0

charakterze socjalnym w tym pracowniczych lmprez

okolicznosciowych.

§ 5.
1. Wysokosc pomocy finansowej

0

kt6rej rnowa w § 4, pkt. 4 okresla si y w kwocie do

1000,00 zl, z mozliwosciq zwiykszenia w sytuacjach wyjqtkowych.
2. Kryteria oraz wysokosc dofinansowania z ZFSS do swiadczen wymienionych w § 4 pkt.
1,2 i 5 okrdla zal~czoik or. 1 do Regulaminu.
3. Kryteria oraz wysokosc dofinansowania z ZFSS do swiadczen wymienionych w § 4 pkt. 3
okresla zal~czoik or. 2 do Regulaminu .

IV.

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SWIADCZEN SOCJALNYCH

§ 6.
1. Przyznanie i wysokosc swiadczenia ze srodk6w funduszu uzalezniona jest od sytuacji
zyciowej, rodzinnej, materialnej i zdrowotnej wnioskodawcy .
2. Swiadczenia udzielane Sq na wniosek os6b uprawnionych lub z inicjatywy Pracodawcy
i majq charakter uznaniowy.
3. Wnioski

0

przyznanie dofinansowania do swiadczen wypoczynkowych uprawmem

skladajq w dowolnym terminie danego roku kalendarzowego. Wz6r wniosku stanowi
zal~czoik

4. Wnioski

0

or. 3 do niniejszego Regulaminu.
przyznanie swiadczen kierowane Sq do W6jta Gminy.
3

5. Wszystkie osoby zamierzaj'lce skorzystac w danym roku kalendarzowym ze swiadczen
finansowanych z ZFSS powinny zlozyc, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia
kazdego roku oswiadczenie

0

zal~cznik

dochodach stanowi'lce

nr. 4 do niniejszego

Regulaminu.
6. Pracownik nowo zatrudniony powinien zlozyc oswiadczenie

0

dochodach w terminie 30

dni od dnia zatrudnienia.
7. Do 30 kwietnia danego roku swiadczenia s'l przyznawane w oparclU

0

zlozone

oswiadczenie z poprzedniego roku.
8. W przypadku istotnych zmian w sytuacji rodzinnej lub materialnej pracownik jest
zobowi¥any do zaktualizowania zlozonej informacji w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
zmlany.
9. Osoba uprawniona do korzystania ze srodk6w funduszu, kt6ra podala we wniosku
i oswiadczeniu dane niezgodne z prawd'l traci prawo do otrzymania swiadczenia przez dwa
kolejne okresy przewidziane w regulaminie dla poszczeg61nych swiadczen.
10. W6jt lub osoba przez niego upowazniona w razie powziycia w'ltpliwosci co do
wiarygodnosci danych przedstawionych w oswiadczeniu

0

dochodach lub we wniosku, ma

prawo zaz'ldac od skladaj'lcego dokumenty potwierdzaj'lce te dane (np. ksero PIT, ksero
decyzji i zaswiadczen

0

dochodach itp.) , kt6re umozliwi'l ich peln'l weryfikacjy.

11. Odmowa przedstawienia przez pracownika wymaganych dokument6w jest r6wnoznaczna
z rezygnacj'l ze swiadczenia socjalnego.

§ 7.
1. Podstaw'l do ustalenia sredniego miesiycznego dochodu na osoby w rodzinie jest l'lczny
doch6d brutto os6b wsp61nie zamieszkalych i prowadz'lcych wsp61ne gospodarstwo
domowe za rok poprzedzaj'lcy zlozenie oswiadczenia.
2. L'lczny doch6d brutto gospodarstwa domowego nalezy podzielic przez 12 miesiycy oraz
przez liczby czlonk6w rodziny.
3. Do dochodu wlicza siy : wynagrodzenie z tytulu umowy

0

pracy, um6w cywilnoprawnych,

zasilki wyplacane przez ZUS, osrodki pomocy spolecznej, zasilki dla bezrobotnych,
swiadczenia przedemerytalne, stypendia, emerytury i renty, faktycznie otrzymywane
alimenty, doch6d z dzialalnosci gospodarczej oraz doch6d z gospodarstwa rolnego .
4. Doch6d z gospodarstwa rolnego wylicza siy na podstawie stawki zgodnej z obwi szczeniem
Prezesa G16wnego Urzydu Statystycznego w sprawie wysokosci przeciyt

4

go dochodu

z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku
poprzedzajqcym rok zlozenia oswiadczenia.

V.

CZE;STOTLIWOSC KORZYSTANIA Z FUNDUSZU
PRZEZ OSOBY UPRA WNIONE

§ 8.
1. Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego w tym "wczas6w pod gruSZq" - jeden raz
w roku kalendarzowym.
2. Dofinansowanie do wypoczynku oraz inna pomoc finansowa lub materialna dla dzieci
kt6rych obydwoje rodzice bqdz opiekunowie Sq pracownikami Urzydu - jeden raz w roku
kalendarzowym na wniosek jednego z rodzic6w lub opiekun6w.
3. Dofinansowanie wycieczek turystycznych organizowanych przez Urzqd Gminy - me
cZysciej nil: dwa raz w roku.
4. Pozostale swiadczenia wymienione w § 4 niniejszego Regulaminu - uznaniowo .

VI.

WCZASY WYPOCZYNKOWE

§ 9.
1. Wysokosc dofinansowania do wypoczynku urlopowego okreslana jest na podstawie
ustalonych prog6w dofinansowania

(zal~cznik

nr. 1 do Regulaminu).

2. Dla pracownik6w czynnych zawodowo podstawq do wyplaty dofinansowania jest
skorzystanie w danym roku kalendarzowym z urlopu obejmujqcego lqcznie, co najmniej
14 kolejnych dni kalendarzowych lub udokumentowanie okresu jego wykorzystania
zaakceptowanym wnioskiem urlopowym.
3. Dofinansowanie d1a dzieci pracownik6w wyplacane jest lqcznie ze swiadczeniem dla
pracownika (rodzica, opiekuna) .

VII.

POMOC FINANSOWA I RZECZOW A

(zapomoga bezzwrotna)

§ 10.
1. 0 pomoc finansowq lub rzeczowq mogq ubiegac siy osoby uprawnione w rzypadku:
1) trudnej sytuacji materialnej, zyciowej i rodzinnej ,
2) zdarzen losowych,
5

3) dlugotrwalej lub przewleklej choroby swojej, dziecka lub malzonka. Powyzsze nalezy
potwierdzic aktualnymi dokumentami i uzasadnic koniecznosc oraz wysokosc
poniesienia koszt6w.
2. Warunkiem uzyskania pomocy finansowej lub pomocy rzeczowej jest zlozenie wniosku,
kt6rego wz6r stanowi

zal~czoik Dr.

5 do Regulaminu.

3. Wysokosc pomocy finansowej jest przyznawana w zaleznosci od mozliwosci finansowania
z Funduszu oraz wysokosci sredniego dochodu brutto przypadaj'lcego na osoby w
gospodarstwie domowym, uzyskanego w okresie 3 miesiycy poprzedzaj'lcych zlozenie
wniosku.

VIII.

POST ANOWIENIA KONCOWE

§11.

o przyznaniu swiadczenia ze srodk6w Funduszu decyduje W6jt.
§ 12.
1. Odmowa przyznania swiadczenia ze srodk6w Funduszu nie wymaga uzasadnienia.
2. Decyzja W6jta Gminy jest ostateczna.

§ 13.
Regulamin Gospodarowania Srodkami Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych podaje
siy do wiadomosci pracownik6w w spos6b zwyczajowo przyjyty.

§ 14.
W spawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maN zastosowanie powszechnie
obowi¥uj'lce przepisy prawa.

§ 15.
Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Załącznik nr. 1 do Regulaminu
Gospodarowania Zakładowym Funduszem
Świadczeń Socjalnych
w Urzędzie Gminy Nowe Miasto

Kryteria dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do:
 wypoczynku urlopowego,
 wycieczek turystycznych,
 imprez integracyjnych.
Próg
dochodowy

Dochód brutto na osobę
w rodzinie

1

Dofinansowanie do
wypoczynku urlopowego,
imprez integracyjnych

2

3

Dofinansowanie do
wycieczek
organizowanych
przez Urząd Gminy
4

I

do 1 200 zł

110 % kwoty bazowej

100 % kwoty bazowej

II

od 1 200,00 zł do 3 000,00 zł

100 % kwoty bazowej

98 % kwoty bazowej

III

od 3 001,00 zł do 4 500,00 zł

98 % kwoty bazowej

96 % kwoty bazowej

IV

powyżej 4 501,00 zł

96 % kwoty bazowej

95 % kwoty bazowej

1. Wysokość kwoty bazowej dofinansowania do wypoczynku (dot. kol. nr. 3 tabeli):
1) dla pracownika – 900,00 zł,
2) dla emeryta, rencisty, oraz uprawnionych członków rodzin w tym dzieci w wieku do
18 lat – 250,00 zł.
2. Wysokość świadczeń pieniężnych oraz bonów towarowych ustala każdorazowo
Wójt Gminy.
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Zall!cznik nr. 2 do Regulaminu
Gospodarowania Zakladowym Funduszem
Swiadczen Socjalnych
w Urzydzie Gminy Nowe Miasto

Kryteria dofinansowania z ZakJadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych
do dzialalnosci kulturalnej i rekreacyjnej

Prog
dochodowy

I

II, III, IV

Dochod brutto na osobt;
w rodzinie

Dofinansowanie do dzialalnosci

do 1 200,00 zl

120 % kwoty bazowej

powyzej 1 201,00 zl

100 % kwoty bazowej

kulturalnej i rekreacyjnej

Kwota bazowa ustalana bt;dzie kazdorazowo przez Wojta Gminy w zalezoosci od kosztOw
danego swiadczenia.
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Za1llczoik or. 3 do Regulaminu
Gospodarowania Zakladowym Funduszem
Swiadczen Socjalnych
w Urzydzie Gminy Nowe Miasto

Nowe Miasto, ... ... .......... .. ...... ... . ..

(imi r; i nazwisko)

(stanowisko)

W6jt Gminy Nowe Miasto

WNIOSEK
o przyznanie swiadczenia wypoczynkowego

1. Proszy

0

dofinansowanie do wypoczynku urlopowego , zorgamzowanego we wlasnym

zakresie w roku ........... .. ........ , dla mnie i mojej rodziny

Lp.

Imi-r i nazwisko

Stopien pokrewienstwa

I,

Data urodzenia

wnioskodawca

2. lednoczeSnie oswiadczam, ze z wypoczynku urlopowego w wymlarze mm. 14 dni
kalendarzowych bydy korzystaClkorzystalem/am* w okresie ... . ............ . .... .. . .. .. .... .

9

ADNOTACJA STANO\VISKA DS. SOCJALNYCH

Miesiyczny sredni doch6d brutto przypadaj '),cy na osoby w gospodarstwie domowym za
ostatni rok, ustalony zgodnie z postanowieniami Regulaminu Gospodarowania Srodkami
Zakfadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych miesci siy w ............ progu dochodowym
okreslonym w zaf'),czniku nr. 1 do Regulaminu i kwalifikuje Wnioskodawcy do
dofinansowania wypoczynku w wysokosci . . ... . . . . ........... %

Kwota bazowa dla pracownika - 900,00 zl x .... .. .. . ... . .... %

= .. . .. . . . ... . . .. . .. . .. .. . ..... .

Kwota bazowa dla emeryta, rencisty, oraz uprawnionych cZfonk6w rodzin w tym dzieci
w wieku do 18 lat - 250,00 zl x .......... % x ......... (ilosc os6b)

= .......... ... . . ......... .

L'),czna kwota do wypfaty - .............................. ..... ...... .............................. ....... .... .. ........ .

(dala i podpis)

ADNOTACJA STANOWISKA DS. KADR

Potwierdzam, ze Wnioskodawca korzystaf z urlopu wypoczynkowego/wykorzysta urlop
wypoczynkowy* w okresie od ............................ . .. . .. do ...... . .... . .... . . .. .. . .. . . .. . . . .

(data i podpis)

DECYZJA \VOJT A GMINY
Wniosek zaopiniowano pozytywnie/negatywnie*
Przyznajy dofinansowanie do wypoczynku w kwocie .......... . . .. ...... .. .. . . . .... .. ... ... ..... Zf
(sfownie : ...................... . .................. . .. ... ... . . . ... .. ... . ... . .. . ...... . ......................)

(dala i podpis Wajla tub osoby dzia/ajqcej
z j ego upowatnien 'rr)

*niepotrzebne skreSlic
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ZallJcznik nr. 4 do Regulaminu

Gospodarowania Zaktadowym Funduszem
Swiadczen Socjalnych
w Urzydzie Gminy Nowe Miasto

lmiy i nazwisko pracownikaJemerytaJrencisty* .. .
Adres zamieszkania ..... .
Stanowisko** .... ......

0

0

o

••••

••••

0

0

•

•

•••

••••••

•

••••••••

•••

••

•

o

•••••

•••••

•

•

•

0000

••••

•••••

••

0

••

••

•••

•

000.

••••

•

••

0

••

0

0.0

0

•

••••

••

0

•

•

••

••

••

••••

••••••

•

0

0

0

•••

••

••

0

••

••••

••

0

••••

•

•

•

••••

••••••

•••••

•

•

•

•••

••••••••

Wojt Gminy Nowe Miasto

OSWIADCZENIE 0 DOCHODACH

Informujy, ze w sklad mojej rodziny, wchodzl} nastypuj,!ce osoby uprawnione zgodnie
z Regulaminem Gospodarowania Zakladowym Funduszem Swiadczen Socjalnych:

Lp.

ImiC( i nazwisko

Stopien pokrewienstwa

Data urodzenia
I

Wnioskodawca

l. Oswiadczam, ze :

l) Liczba os6b we wsp61nym gospodarstwie domowym wynosi: ..

0

•••••

0

•••••••••

••

••••

•

0

"

2) Sredni doch6d miesiyczny bmtto za ubiegly rok rozliczeniowy przypadajl}cy na osoby

wynosl: . . . ........... .

0

•

•

•••••••••••••••

0.

3) Na podstawie ustalonych prog6w dofinansowania, ze wzglydu na przypadajl}cy doch6d
na osoby w gospodarstwie domowym, znajdujy siy w gmpie:

o

do 1 200,00 zl

r

od 1 201 ,00 Zf do 3 000,00 Zf

o
o

od 3 001 ,00 Zf do 4 500,00 Zf
powyzej 4 501 ,00 zi
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•

2. Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam wlasnorycznym podpisem, swiadoma(y),
iz w przypadku podania nieprawdziwych danych lub wykorzystania dofinansowania na cele
niezgodne z przeznaczeniem zostan y obciqzona(y) pelnymi kosztami poniesionymi przez
Pracodawcy w zwiqzku z realizacjq swiadczenia.
3. Potwierdzam, ze podane przeze mnie dane Sq zgodne z prawdq, znana mi jest tresc § 6 ust.
9, 10 i 11 Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych dotyczqcego
odpowiedzialnosci za zlozenie danych niezgodnych z prawdq i odmowy zlozenia
wymaganych dokumentow.

(data i podpis)

* niepotrzebne skreslic
** nie dotyczy emerytow i rencistow
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•

Za1llcznik nr. 5 do Regulaminu
Gospodarowania Zak1adowym Funduszem
Swiadczen Socjalnych
w Urzydzie Gminy Nowe Miasto

Nowe Miasto, .... ... ... .. ... ... ' " ... ..... .
(imif i nazwisko pracownika/emeryla/rencisty*)

(slanowisko) * *

W6jt Gminy Nowe Miasto

WNIOSEK 0 UDZIELENIE POMOCY MATERIALNEJ:
RZECZOWEJ LUB FINANSOWEJ (zapomogi)*

Zgodnie z Regulaminem Gospodarowania Zakladowym Funduszem Swiadczen Socjalnych,
proszy 0 udzielenie mi pomocy materialnej: rzeczowej lub finansowej (zapomogi)* na:

Uzasadnienie:

*niepolrzebne skreslic
**nie dotyczy emerylow i renciSlow

lednoczesnie oswiadczam, ze mOJe gospodarstwo domowe sklada Sly z nastypujqcych
cz!onk6w rodziny:

Lp.

Imi~

i nazwisko

Stopien pokrewienstwa
Wnioskodawca

i
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Data urodzenia

Sredni doch6d brutto przypadaj~cy na osob y w gospodarstwie domowym, za ostatnie
3

miesi~ce

wynosi: .... .... ........ .. .. .

Potwierdzam, ze podane przeze mnie dane

s~
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Funduszu

11

Regulaminu

Zakladowego

zgodne z prawd~ i znana mi jest treS6 § 6 ust. 9,
Swiadczen

Socjalnych

odpowiedzialnosci za zlozenie danych niezgodnych z prawd~.

(podpis)

14

dotycz~cego

