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Z A R Z ADZ EN I E NR1~.?.! 200Sr. 

BURMISTRZA TOSZKA 

z dnia 01 grudnia 200Sr. 

w sprawie :Regulaminu ZakJadowego Funduszu Swiadczen Socjalnycb 
w Urz~dzie Miejskim w T 0 s z k u 

Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. 
o zaktadowym funduszu swiadczen socjalnych IDz.U z 1996r. Nr 70,poz.335 
z pozn.zm.l, po uzgodnieniu z pracownikami wybranymi przez pracownikow 
Urz~du Miejskiego. 

z a r z lJ: d z am, co nast~puje 

l.WprowadziC "Regulamin ZakJadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych 
w Urz~dzie Miejskim w Toszku w brzmieniu ustaionym w za1llczniku 
do niniejszego ZarzlJ:dzenia. 

2.Traci moc "Regulamin Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych 
w Urz~dzie Miejskim w Toszku z dnia 31 maja 2001r." 

3.Wykonanie ZarzlJ:dzenia powierzam Sekretarzowi Gminy . 

4. Zarzlldzenie wchodzi w zycie z dniem 01 stycznia 2006r. 

BURTt TRZ 

,'\ \1f('lIr II J,\:tM. b, l"c.; 

' I 



REGULA M l N 

ZAKLADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEN SOCJ ALNYCH 

w Urz~dzie Miejskim 

w Toszku 

1. Postanowienia wst~pne 

§1. 

Regu la min Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnycb, opracowany 
zostal na podstawie: 
11 ustawy z dnia 4 marca 1994r. 0 zaktadowym funduszu swiadczeI1 
socjalnychl Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz.335 z pozn. zm. I . 
21 Rozporz<tdzeni a Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w 
sprawie sposobu ustalenia przecilttnej liczby zatrudnionych w celu 
naJiczania odpisu na zaktadowy fundusz swiadczefl socja lnych IDz.U. Nr 43 
poz. 168 z pozn.zm.l 

§ 2. 

Regulamin okresJa zasady tworzenia oraz przeznaczenia srodkow Funduszu 
SwiadczeI1 SocjaJnych na poszczegolne cele i rodzaje dzialalnosci socj al nej o1'az 
zasady i warunki korzystania z uslug i swiadczefl finansowanych z Funduszu. 

§ 3. 

1.FlIndusz tworzy silt z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego 
w stosunku do przecilttnej liczby zatrudnionych. 

2.Wysokosc odpisu podstawowego, 0 ktorym mowa w lIst.1 wynosi na 
jednego zatrlldnionego 37,5 % przecilttnego wynagrodzenia miesiltcznego 
w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim p61roczu rokll 
poprzedniego, jezeli przecilttne wynagrodzenie z tego okresll stanowilo kwotlt 
wyzsz<t. 

3. Wysokosc odpisu podstawowego zwi~ksza si~ 0 6,25 % przec i~tnego 

wynagrodzenia, 0 kto1'ym mowa w lIst.2, na kazdego emeryta i rencistlt. 



§ 4. 


Srodki Funduszu zwi~ksza si~ 0 : 

1/ darowizny oraz zapisy os6b fizycznych i prawnych , 

2/ odsetki od srodk6w Funduszu, 

3/ wprywy z oprocentowania pozyczek udzielonych na cele mieszkan iowe. 


§ 	5. 

Srodki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodZll 
na rok nast~pny. 

§ 6. 

Srod lki Funduszu gromadzone Sl! na odr~bnym rachunku bankowym. 

§ 7. 

Srodkami Funduszu dysponuje Burmistrz Toszka. 

§ 8. 

1. Roczny plan dzialalnosci socjalnej ustala Burmistrz Toszka 
w uzgodnieniu z 3 pracownikami wybranymi przez zalog~ do 
reprezentowania jej interesow do dnia 15 lutego kai:dego roku. 

2. Pracownikow ,0 ktorych mowa w pkt. 1 wybiera zaloga na zebraniu, 
w glosowaniu jawnym, zwykll! wifkszoscil! glosow. 

§ 9. 

Ze srodkow Funduszu mogl! korzystac : 

1. 	 pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy 0 prac,<, niezalez-n ie od rodzaju umowy 0 

prac,< oraz wymiar czasu jej wykonywania, 
2. 	 pracownicy zatrudnieni na podstawie wyboru, powolania i mianowania , 
3. 	 pracownicy mlodociani , z kt6rymi Urzqd Miejski zawarl umowy 0 pracy w celu 

przygotowania zawodowego, 
4. 	 pracownicy przebywajqcy na urlopach wychowawczych , 
5. 	 emeryci i rencisci, kt6rzy rozwiqzali umowy 0 pracy z Urzydem Miej skim w zwiqzku 

z przej sciem na emerytur« lub renly, 
6. 	 czlonkowie rodzin os6b wymienionych w pkt. 1-5. 



§ 10. 


Czlonkami rodzin, 0 ktorych mowa w § 9 ust. 6 s~ : 

I. 	 wsp61malzonkowie, w tym takze pracuj'lcy 
2. 	 dzieci wlasne, dzieci przysposobione oraz przyj"te na wychowanie w ramach rodziny 

zast"pczej, dzieci wsp61malzonka, wnuki , rodzenstwo pozostaj 'lce na ulrzymaniu osoby 
uprawnionej do lat 18, a jezeli ksztalq si" w szkole - do ukonczenia nauki , nie dluZej 
jednak niz do ukonczenia 25 lat- bez wzgJ"du na pobieranie lub nie pobieranie zasi lku 
rodzinnego. 
Fakt kontynuowania nauki przez dziecko wymaga udokumentowania przez osob" 
zainteresowan'l. 

3. 	 czlonkowie rodzin po zmartych pracownikach, jezeli byli na ich utrzymaniu. 
4. 	 osoby wymienione w pkt.2 w stosunku do kt6rych orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopien niepetnosprawnosci - bez wzgl"du na wiek. 

§ 11. 

Przyznanie i wysokosc dofinansowania z Funduszu do uslug i swiadczen sO('ja lnych dla 
os6b uprawnionyeh uzaletniona jest od ieh sytuaeji Zyciowej, rodzinnej i materialnej. 

§ 12. 

Srodki Funduszu przeznacza si~ na : 

1.dofinansowanie wypoczynku dzieci , w tym do "Zielonych Szk61", 

2.doIinansowania wypoczynku pracownik6w, 

3.pomoc flnansowa w szczeg61nych przypadkach losowych, 

4 .dofmansowanie lub sfinansowani e imprez kulturalnych lub wypoczynkowych 


organizowanych przez UrZ'ld Miejski , 
5.zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe, 
6. zakup paczek Mikolajkowych dla dzieci 	 wieku do lat 13-tu w wysokosci me 

przekraczaj'lcej 6 % minimalnego wynagrodzenia za pracy. 
7. zakup paczek swi'ltecznych dla emeryt6w i rencist6w byiych pracownik6w, 

w wysokosci nie przekraczaj 'lcej 10 % min imalnego wynagrodzenia za prac". 
8. w przypadku pozostania Ib'ldz niewykorzystania I srodk6w funduszu na koniec 

roku kalendarzowego - przeznaczyc je na paczki 5wi'lteczne dJa pracownik6w UI7"du. 
9.inne swiadczenia w razie potrzeby zgodnie z decyzj'l Burmistrza Toszka. 



§ 13. 


Zasady i warunki przyznawania swiadczen socjalnych 

I.Przyznawanie i wysokos6 dofinansowania z Funduszu do ul gowych uslug i swiadczeti 
uzaleznionajest od sytuacji Zyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do 
korzystania z Funduszu. 

2.Swiadczenia socj alne tlnansowane z Funduszu nie S'l. swiadczeniami naleznymi i maj't 
charakter uznaniowy. Osoby, kt6rych wnioski zostaly zalatwione odmownie, nie mog't 
roscic pretensji 0 jakiekolwiek wyplaty z tego tytulu w p6iniejszym tenninie. 
Zalatwione odmownie wnioski os6b uprawnionych ubiegaj'l.cych siy 0 doplaly z Fuoduszu 
nie wymagaj't uzasadnienia, a decyzja pracodawcy odmawiaj'l.ca doplaty jest ostateczna. 

3.0soba ubiegaj'l.ca siy 0 przyznanie pomocy socjalnej lub swiadczenia dotlnansowywanego 
z Funduszu jest zobowi'tzana zlozyc wni osek poparty oswiadczeniem 0 sytuacji Zyciowej 
i rodzinnej oraz wysokosci uzyskanego dochodu na osoby w rodzinie za miesi'tc poprzedza
j'l.cy daty zlozenia wniosku. 

4.Podstawy do obliczenia ulgowych uslug i swiadczeti stanowi doch6d przypadaj'tcy na 
osobo; w gospodarstwie domowym wykazany w oswiadczeniu osoby ubiegajqcej siy 
o ud zielenie pomocy. 

Dochodem gospodarstwa domowego jest suma wszelkich dochod6w os6b zamieszkuj'l.cych 

razem i utrzymuj'tcych siy wsp61nie bez wzglydu na tytul i zr6dlo ich uzyskania oraz podle

gaj'tcych opodatkowaniu podatkiem dochodowym ad os6b fizycznych , pomniejszone 

o kwoty swiadczonych na rzecz dzieci aliment6w ustalonych wyrokiem s'l.dowym lub 

ugod'l. s'l.dow't. W dochodzie gospodarstwa domowego uwzglydnia siy kwoty aliment6w 

otrzymywanych na rzecz dzieci na podstawie wyroku s'l.dowego lub ugody s'l.dowej. 

W przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i wsp61pracy przy prowadzeniu lej 

dzialalnosci - dochody z tego tytulu przyjmuje siy w wysokosci nie nizszej niz zadeklaro

wane przez osoby osi'l.gaj'tce te dochody kwoty stanowi'tce podstawy wymiaru sk.ladek na 

ubezpieczenie spoleczne, a jezeli z tytulu dzialalnosci lub wsp61pracy nie istnieje obowiq

zek ubezpieczenia spolecznego - kwoty nie nizsze ad najnizszej podstawy wymiaru skladck 

obo wiqzujqcych osoby ubezpieczone. 


§ 14. 

Zasady i warunki dofinansowywania z Funduszu do r6:.inych uslug 
swiadczen socjalnych: 

1 . z dotlnansowania do wypoczynku pracownik maze skorzystac jeden raz 
w roku kalendarzowym : zasady wysokosci ustalenia dofinansowania okresla 
zalqcznik ill I do niniejszego regulaminu. 

2. 	 Warunkiem przyznania dofinansowania jest wykorzystanie w danym roku 
kalendarzowym przez pracownika co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych 
urlopu wypoczynkowego ( przynaleznych na dany rok ) oraz urJopu bezplatnego. 

3. Wym6g, 0 kt6rym mowa w us1.2 nie dotyczy emeryt6w i renci st6w objytych opiekq 
socjalnq oraz czlonk6w rodzin os6b uprawnionych do korzystania z funduszu. 

http:ubiegaj'l.ca
http:odmawiaj'l.ca


4.Wyplata naleznosci z tytulu dofinansowania do wypoczynku organizowanego zgodn ie 
z § 12 ust. I i 2 nast~puj e w miesiitcu nast«pnym po wykorzystaniu urlopu i 
zakwalifikowaniu wniosku ( zgodnie z wymogami i tabels.. odplatnosci stanowiitcej 
za!itcznik ill I do niniejszego regulaminu ). 

S.Podstawit ustalenia wysokosci dofinansowania, 0 kt6rym mowa w ust.4 jest wy nagrodzenie 
netto pracownika ,( wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone 0: skladk, emerytalna.., 
rentowit, chorobowit , ). 

6.z pomocy finansowej , 0 kt6rej mowa w § 12 ust.3 osoba uprawniona moZe skorzystac 
z Funduszu w ci~u roku w przypadku indywidualnych zdarzen losowych. 

7.Przez szczeg61ne przypadki losowe rozurnie si« : 
1) kl,ski zywio!owe (pozar, pow6d± itp.) , 
2) choroba pracownika trwajitca ponad 30 dni kalendarzowych, 
3) wydatki spowodowane dlugotrwa!it chorobit pracownika oraz czlonka rodziny 

potwierdzone rachunkami za leki, (wypisy ze szpitala), 

4) utrata pracy przez wsp61malzonka (zaswiadczenie z Urz«du Pracy), 

S) kradzie7. mienia ( protok61 zgloszenia faktu na Policj i ), 


8. 	W szczeg61nie uzasadnionych przypadkach/ trudna sytuacja finansowa pracownika / 
moze bye przyznane swiadczenie finansowe na wniosek pracownika . 

Swiadczenia 0 kt6rych mowa w pkt. 6 ,7 i 8 przyznaje si ~ na wniosek pracownika 
uwzgl,dniajitc dochody wszystkich czlonk6w rodziny fbrutto/ dziels..c przez ilosc 
os6b w rodzinie 
- tabela doplat do swiadczell losowych i finansowych stanowi zals..cznik ill 2 do nilliejszego 

regulaminu, 

9.Doplaty do imprez kulturalno-oswiatowych (w tym: do bilet6w wst,pu do kin , teatr6w, 
oper,na kOllcerty muzyczne,wyst,py estradowe),sportowo-rekreacyjnych oraz wypoczynku 
w dni wolne od pracy( w tym: na wycieczki, maj6wki , grzybobranie) organizowanych 
dla pracownik6w Urz~du Micjskicgo, b, dit kazdorazowo uzgadniane z Burmistrzem . 

10. 0 doplat, z Funduszu moze ubiegac si, osoba, kt6rej doch6d na cz!onka rodziny nie 
przekracz.a 300 % minimalnego wynagrodzenia za prac, pracownik6w oglaszanego 
w rozporzitdzeniu Rady Ministr6w , w przypadku os6b samotnych i samotnie 
wychowujitcych dzieci doch6d nie moze przekraczac 350 % w/wym. wynagrodzenia. 

Klasyfikacja wniosk6w odbywa si, przy udziale pracownik6w Urz,du Miejskiego 
wyznaczonych przez Zalog« do reprezentowania jej interes6w . 

§ 15. 

Ustala sitt nastttpujqce wysokosci pozyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe : 

I. 	 pOZyczki na remonty i modemizacjtt mieszkafJ. udziela sitt 

do wysokosci : 2.000,00 zt 


2. 	udzielone pOZyczki oprocentowane SCi w wysokosc i 1 % 



§16. 


Ustala si~ nast~pujl!ce okresy splaty p0Zyczek 0 ktorych mowa w § 15 : 

1. 	 splata nast«puje w lO-ciu rownych ratach , 
2. 	 splata pOZyczki rozpoczyna si« w nast«pnym miesi<tcu, po miesi<tcu, w ktorym osoba 

uprawniona otrzymala pOZyczk«, 
3. 	 Uwzgl«dniaj<tc trudn<t sytuacj« osoby uprawnionej - Burmistrz moze w szczegolnie 

uzasadnionych przypadkach odroczyc splat~ pozyczki, 
4. 	 W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz mote podj~c Decyzjl' 0 

calkowitym lub cz~sciowym umorzeniu poZyczki. 

§ 17. 

W razie rozwi~zania stosunku pracy niesplacon~ pozyczkt( nalezy zwr6cic 
jednorazowo w calosci, chyba , ze Burmistrz ustali irme zasady splaty. 

§ 18. 

Traci moc Regulamin Swiadczeil Socjalnych dla Urzt(du Miej skiego 
w Toszku z dnia 31 maja 2001 roku. 

§ 19. 

Regulamin obowiqzuje z dniem zatwierdzenia. 

BUR 

I. 

Toszek, dnia 01.12.2005r. 


