
Zarzqdzenie Nr 82/2017
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 14 grudnia 2017r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania srodkami Zakladowego
Funduszu Swiadczeri Socjalnych w Urze_dzie Gminy w Ostrowku, Gminnym Osrodku
Pomocy Spolecznej w Ostrowku, Srodowiskowym Domu Samopomocy w Ostr6wku
i Przcdszkolu w Ostrowku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakfadowym
funduszu swiadczeri socjalnych ( Dz.U. z 2017r. poz. 2191) zarzadzam, co nastepuje:

§1. Wprowadza sie Regulamin gospodarowania srodkami Zaktadowego Funduszu
Swiadczeri Socjalnych w Urzedzie Gminy w Ostrowku, Gminnym Osrodku Pomocy
Spolecznej w Ostrowku, Srodowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowku
i Przedszkolu w Ostrowku

§2. Traci moc Zarzqdzenie Nr 4/2014 Wojta Gminy Ostrowek z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze srodkow zakladowego funduszu
swiadczeri socjalnych

§3. Regulamin wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2018 r.

mgr m&Kyszard Turek



Zataxznik
do Zarzadzenia Nr 82/2017
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 14 grudnia 2017 r.

REGULAMIN
gospodarowania srodkami Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych

w Urz^dzie Gminy w Ostrowku, Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Ostrowku,
Srodowiskowym Dotnu Samopomocy \ Ostrowku

i Przeds/kolu w Ostrowku

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakladowym funduszu swiadczeh socjalnych /tekst

jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2191/.
2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie

sposobu ustalania przecietncj liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakladowy
fundusz swiadczen socjalnych /Dz. U. z 2009 Nr 43, poz. 349/.

Rozdzial 1 - Tworzenie Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych

§1. 1. Regulamin okresla zasady tworzenia i gospodarowania srodkami Zakladowego
Funduszu Swiadczen Socjalnych w Urzedzie Gminy, Gminnym Osrodku Pomocy
Spolecznej w Ostrowku, Srodowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowku oraz
Przedszkolu w Ostrowku zwanego dalej Zakladowym Funduszem Swiadczen Socjalnych.
2.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje sie przepisy ustawy
i rozporz^dzenia wymienionych wyzej oraz inne przepisy obowiazuj^ce w tym zakresie.

§2. 1. Zaktadowy Fundusz Swiadczen Socjalnych tworzy sie corocznie z odpisu
podstawowego naliczonego w stosunku do przecietnej liczby zatrudnionych.
2.Wysokosc odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przecietnego
wynagrodzenia miesiecznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim
potroczu roku poprzedniego, jezeli przecietne wynagrodzenie z tego okresu stanowi kwote
wyzsz^.
3. Wysokosc odpisu podstawowego zwieksza sie o 6,25% przecietnego wynagrodzenia
miesiecznego, o ktorym mowa w ust. 2, na kazda zatrudniona osob^, w stosunku do ktorej
orzeczono znaczny lub umiarkowany stopieri niepelnosprawnosci.
4. Fundusz zwieksza sie o 6,25% przecietnego wynagrodzenia miesiecznego, o ktorym
mowa w ust. 2, na kazdego emeryta i rencist^ uprawnionego do opieki socjalnej.
5. Srodki Funduszu zwieksza si? o:
1) wplywy z oplat pobieranych od osob i jednostek organizacyjnych korzystaj^cych
z dzialalnosci socjalnej,
2) darowizny oraz zapisy osob fizycznych lub prawnych,
3) odsetki od srodkow Funduszu
6. Srodki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodza na rok
nast^pny.
7. Srodki Funduszu sa gromadzone na odrebnym rachunku bankowym.
8. W przypadku braku srodkow na rachunku bankowym ZF&S emerytom, rencistom oraz
czlonkom ich rodzin moze bye wyplacone swiadczenie socjalne pokryte ze srodkow
obrotowych pracodawcy.

Rozdzial 2 - Przeznaczenie Funduszu

§3. Srodki finansowe Funduszu przeznacza sie na: dzialalnosc socjalna - 100%.



§4. Srodki Funduszu przeznacza sie na finansowanie dzialalnosci socjalnej organizowanej
na rzecz osob uprawnionych do korzystania z Funduszu, w tym:

a) zapomogi losowe /bezzwrotne - dla osob dotknietych zdarzeniem losowym - pozar,
powodz, wichury, dlugotrwala choroba w rodzinie, nagly zgon czlonka rodziny - nie
wiecej niz 150% minimalnego wynagrodzenia za prace, bez wzgledu na dochod
w rodzinie /wniosek - zal. Nr I/.
b) pomoc rzeczowa /swiadczenia pieniezne z okazji Swiat Wielkanocnych i Swiqt Bozego
Narodzenia.
c) swiadczenie urlopowe dla pracownikow, ktorzy nabyli prawo do swiadczenia
wynikajacego z art. 53 ustawy z dnia 28 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z2017r. poz. 1189 zpozn. zm.)

Rozdzial 3 - Uprawnieni do korzystania z Funduszu

§5. Ze swiadczeri Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych moga korzystac:
a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prace, powolania, wyboru oraz

czlonkowie ich rodzin,
b) emeryci i rencisci, ktorzy rozwi^zali umowe w zwiazku z przejsciem na emeryture lub

rente, swiadczenie przedemerytalne lub zasilki przedemerytalne oraz czlonkowie ich
rodzin,

c) pracownicy przebywajacy na urlopach wychowawczych, macierzyriskich, rodzicielskich
i ojcowskich,

d) czlonkowie rodzin po zmarlych w trakcie zatrudnienia pracownikach, jezeli pobierajq
rente rodzinn^.

§6. 1. Pracownicy zatrudnieni na niepelny etat skladaj^ oswiadczenie, ze nie sa zatrudnieni
u innego pracodawcy /Zal. Nr 31.

2. Pracownikom zatrudnionym dodatkowo u innego pracodawcy pomoc ze srodkow
Funduszu przysluguje w wysokosci proporcjonalnej do posiadanego etatu.

§7. Za czkmkow rodziny uwaza sie: wsp61malzonkow, dzieci wlasne, dzieci przysposobione
oraz przyjete na wychowanie w ramach rodziny zastepczej w wieku do 18 lat,
a w przypadku kontynuowania nauki -- nie dluzej mt do 25-go roku zycia, pod
warunkiem, ze nie posiadaja wlasnego dochodu.

§8. 1. Przyznanie i wysokosc pomocy ze srodk6w Funduszu uzalezniona jest od sytuacji
zyciowej, rodzinnej i materialnej.
2. Wszystkie swiadczenia maja charakter uznaniowy.
3. Uprawnionym nie przysluguje prawo zadania ekwiwalentu w przypadku nie korzystania
z Funduszu.
4. Podstawe do przyznania Swiadczeri socjalnych stanowi dochod brutto przypadaj^cy na
osobe w rodzinie wskazany w oswiadczeniu skladanym jeden raz w ciagu roku
kalendarzowego, nie pozniej niz do korica pierwszego kwartalu /jesli wniosek
o swiadczenie skladany jest wczesniej - przed rozpatrzeniem tego wniosku/.
5. Podstawq ustalenia sredniego dochodu przypadajacego na czlonka rodziny si| dochody
brutto wszystkich uprawnionych do korzystania ze srodkow ZFSS z roku poprzedzaj^cego
rok przyznawania swiadczenia - 1/12 dochodu rocznego podzielona przez ilosc cztonkow
rodziny.
6. Osoba uprawniona, ktora zlozyla niezgodne z prawdq oswiadczenie /zal. Nr II
o sytuacji materialnej zostaje wylaczona z prawa do korzystania ze srodkow Funduszu
przez okres 3 lat i jest zobowiazana do niezwlocznego zwrotu otrzymanej kwoty doplaty
wraz z ustawowymi odsetkami.



7. Pomoc z Funduszu przyznawana bedzie do wysokosci posiadanych srodkow wg
kryteriow obrazowanych przez ponizsza tabele i grupy dochodowe:

Gnapa I dochod do 800 zl na osobe w rodzinie
Grupa II dochod od SOlzl do 1 600 zl na osobe w rodzinie
Grupa III dochod od 1 601 zl na osobe w rodzinie

WysokoSc dofinansowania — obrazuje ponizsza tabela:

Grupa
dochodowa

I
II
III

Pomoc rzeczowa
Wielkanoc

1 00 % kwoty bazowej
95%
90%

Pomoc rzeczowa
Boze Narodzenie

100%
95%
90%

8. Pomoc rzeczowa w postaci Swiadczen pienieznych z okazji Swiat Wielkanocnych
przyznawana bedzie zgodnie z ustalona przez pracodawce wysokoscia kwoty bazowej.
9. Wysokosc kwoty bazowej z okazji Swiat Wielkanocnych wynosi 400 zlotych.
10. Pomoc rzeczowa w postaci swiadczen pienieznych z okazji Swiat Bozego Narodzenia
przyznawana bedzie do wysokosci 80% srodkow zgromadzonych na koncie ZFSS na dzien
30 XI danego roku zgodnie z powyzsza tabela.
11. Kwote bazowa z okazji Swi^t Bozego Narodzenia okresla sie dzielac kwote z ust. 10
przez Hose osob uprawnionych do swiadczen na dzien 30 listopada danego roku.

Rozdziat 4 - Postanowienia koncowe

§9. 1. Wstepnej kwalifikacji wnioskow o udzielenie pomocy z funduszu dokonuje pracownik
prowadzacy sprawy socjalne w Urzedzie Gminy w Ostrowku, do ktorego nalezy skladac
wnioski o przyznanie swiadczenia.
2. Decyzje o przyznaniu osobom uprawnionym swiadczen z Funduszu podejmuje
Pracodawca w uzgodnieniu z przedstawicielem pracownikow.
3. Odmowa przyznania wnioskowanego swiadczenia wymaga uzasadnienia.
4. Tresc regulaminu zostala uzgodniona z przedstawicielem pracownikow.
5. Regulamin jest dostepny do wgladu na kazde zadanie uprawnionego do korzystania
zZFSS.
6. Wszelkie zmiany i uzupelnienia w regulaminie beda wprowadzane aneksem przez Wojta
Gminy Ostrowek w porozumieniu z przedstawicielem pracownikow.
7. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Wojt Gminy moze przyznac swiadczenie
na innych zasadach niz okreslone w regulaminie.
8.Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania.

/Przedstawiciel pracownikow/

tszard Turek

/Pracodawca/



Zal^cznik Nr 1

Ostrowek, dnia

Wplynelo dnia Nr

/nazwisko i imi?/

/zatrudniony/a w..../

Wojt Gminy Ostrowek

Wniosek o zapomog^

Prosze o udzielenie mi zapomogi bezzwrotnej w zwiazku z:

/ opis zdarzenia losowego/
Do wniosku zal^czam:

Funduszu Swiadczen Socjalnych.

/podpis wnioskodawcy/

zatwierdzam do wyptaty ze srodkow Zakladowego

/Pracodawca/

W0J3~
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Zalacznik Nr 2

Ostr6wek, dnia

/zatrudniony/a w

/zamieszkaty/a/

OSWIADCZENIE o dochodzie za okres
Stan mojej rodziny: __^_

Iniiv i nazwisko uprawnionego Stopich
pokrewiehstwa

Data urodzenia m-ce pracy wsp6tm.
lub nauki dziecka

skladajacy
oSwiadczenie

wsp6lmalzonek

Oswiadczam, ze mqj miesieczny dochod /1/12 z roku ...... /brutto/ w mojej rodzinie wynosi:
1. wynagrodzenie ze stosunku pracy ubiegajacego sie o swiadczenie ................................. zl
2. wynagrodzenie ze stosunku pracy wspolmalzonka ......................................................... zl
3. wynagrodzenie z innego tytutu /umowa-zlecenie, umowa o dzielo, ryczalt/ ubiegajacego

sie o swiadczenie, wspolmalzonka lub innego czl. Rodziny ............................................. zl
4. dochod z emerytury, renty ubiegajacego sie o swiadczenie, wspolmalzonka lub dzieci

uprawnionych do korzystania z Funduszu ................................................................... zl
5. dochod zprowadzonej dzialalnosci gospodarczej /1/12 dochodu zr. ub/ ...................... zl
6. dochod z gospodarstwa rolnego ubiegajqcego sie o swiadczenie, wspolmalzonka lub dzieci

uprawnionych do korzystania z Funduszu /1/12 dochodu z r. ub/ .................................... zl
7. inne dochody: /pomoc z opieki spolecznej, zasilki rodzinne, dochod z programu 500+,

dochod doroslych, uczacych sie dzieci pozostaj^cych na utrzymaniu ubiegajacego sie
o swiadczenie/wpisac jakie/ ........................................................................ zl
stypendia: studenckie, uczniowskie, socjalne ................................................... zl
diety: radnego, poselskie ................................................................................................ zt

Razem dochod na rodzine ..................................... zl.

Dochod naosob$w rodzinie ................................. zl
Oswiadczam, ze dane dotyczace mojego dochodu sa zgodne z prawda i wyrazam zgod? na
wykorzystanie ich w celu przyznawania swiadczen socjalnych w roku ...............

/podpis skladaj^cego o^wiadczenie/
Wypetnia zaklad pracy:
Zgodnle z oSwiadczeniem zlozonym do Urz?du Gminy w Ostr6wku
zakwalifikowana Pana/Pania do grupy dochodowej ........
Przedzial dochodu: ............................ do .............................
Ostrowek, dnia ................................. WOJ

mgr Turek



Zatacznik Nr 3

Ostrowek, dnia

/imi? I nazwisko/

/7,amieszkaly/a/

OSWIADCZENIE o zatrudnieniu

Oswiadczam, ze niejestem zatrudniony u innego pracodawcy.

Jednoczesnie zobowi^zuj^ sie informowac o wszelkich zmianach dotyczacych miejsca
mojego zatrudnienia.

/podpis pracownika/

s~£a**J *^
merifK-Kyszard Turek
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