
Powiatowe cel'\trum PomBĆy RodŻini€

CBORK

Zarządzenie nr PCPR -0t35l6ll0
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku
z dnia 12 lutego 2010 r.

w sprawie 
'Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych'o

Na podstawie arl. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych ( tekst jednolity -Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz.335 zpoź. zm.) oraz
ustawy z dnia23 maja 1991l r. o zwiękach zawodowych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr
79 poz. 854 z poŹ. zm. ), $ 11 ust.3 statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przyjętego uchwałą Nr XVI/97/08 Rady
Powiatu w Sępólnie Krą. z dnia27 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibąw Więcborku

$ 1.

zaruądzam co następuje:

Wprowadza się,,Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socj alnych
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krą. z siedzibąw Więcborku "
stano wi ący załącznlk do nini ej s z e go zar ządzenla.

Ż.I. Pracownik ds. organizacyjnych i personalnych PCPR zapewni niezwłoczne
zapoznanie pracowników PCPR z tteścią dokumentu , o którym mowa w $ 1.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. organizacyj nych i personalnych
PCPR.

s3 Traci moc Zarządzenie Nr PCPR-0135/1/05 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Więcborku w sprawie Regulamin Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych z dnta 02 stycznia 2005 roku .

Zarządzente wchodzi w Życie z dniem podjęcia zmocąod dnia 01 stycznia 2010 roku.s4.
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Załączniknr 1

do Zarządzenia Nr PCPR -013516110
Dyrektora P owiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Więcborku
zdnia 12-02-2010r.

w

REGULAMII{

ZAIęI' ADowE Go FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH

oBowIĄZUJĄCY w PowIATowYM CENTRUM
POMOCY RODZINIE

w SPĘPOLNIE KRAJEŃSKIM Z $IEDZIBĄ W WIĘCBoRKU

Więcbork, luty 2010 r.
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Rozdział I.
Postanowienia ogólne

$1

1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:

1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ekst

jednolity Dz.tJ ' z 1996 r., Nr 70, poz' 335 ze zm').'

2) Rozpor ządzeni,aMinistra Pru"y i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca Ż009r. w sprawie- 
sposobu ustalania przeciętnej \iczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na

zakładowy fundusż świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz.349 ).

3) obowiązującego na dany rok obwieszczentaPrezesa Głownego Urzędu

Statystyczn.gJ* ,pru*i. przeciętnego wynagrodzęnia w gospodarce narodowej w

roku poprzed"nim i'drugim połroczuroku poprzedniego (ogłaszane w Dzienniku

Urzędowym Rzeczypo-spotite.; Polskiej ,,Monitor Polski'' - nie póŹniej tiz do dnia 20

lutego każdego roku).
4) Ustiwy , dńu 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r', Nr

7 9,poz.85 4 z póŻn.zm.),

5) Inne podstawy prawne i zasady powszechnie obowiązujące w zakresie organizowania

działalności socjalnej i finansowej zza|<ładowego funduszu świadczeń socjalnych'

$2

I .UŻfie w regulaminie określenia oznaczają

1) za|<ład pracy -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku zwany dalej

,,PcPR",
2) ńundusz _ zakładowy fundusz świadczeń socja1nych PCPR,

3) pracownik _ wszyscy pracownicy, dla których Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Sępolni" r'u;.n'tim z siędzibąw Więcborku jest pracodawcą

4) emeryci i renłici - byli pracownicy PCPR objęci opieką socja1ną przęz za1<ład

pracy,
5) itegulamin - regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych PCPR,

6) przedstawiciel pracowników pracownik PCPR reprezentujący interesy

pracowników na podstawie wyboru dokonanego zgodnie z Regulaminem wyboru

przedstawiciela pracowników stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego

regulaminu, -7) xómisja Socjalna - zespół utworzony plZęZ Pracodawcę do opiniowanra r

' 
przedsiawiania propozycji przydziału, w oparciu o Regulamin Funduszu,

świadczeń osobom .'p'u*''io''ym oraz innych zadań wymienionych w $ 4 ust' 5

Regulaminu.
8) Skład Komisji Socjalnej ustala

Komisji Socjalnej wchodzą
Dyrektor PCPR w drodze zarządzenia. W skład

a) po jednym przedstawicielu reprezentujący* grupy pracownicze ( 1

' 
i.r"b*tu*iciel .pZON , jeden przedstawiciel PCPR- z wyboru dokonanego

prZęZwymlęnronegrupypracowników),uprawnionynrdozajmowania
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stanowiska w sprawach
osobom uprawnionym;

b)

c)

dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych

jeden przedstawiciel delegowany przez Pracodawcę
księgowości - z uwagi na kwestie podatkowe) uprawniony do
stanowiska w jego imieniu w sprawach, o których mowa w pkt. a;
przedstawiciel interesów socjalnych wszystkich pracowników
ktor5.łn mowa w pkt.ó.

(pracownik
zajmowania

PCPR , o

1.

2.

9) działalność socjalna _ usługi świadczone ptzez zakład pracy na rzecz roŻnych
form wypoczynku, działa|noŚci kulturalno-oświatowej, spońowo-rekreacyjnej'
opieki nad dziećmi w żłobkach , przedszkolach oraz innych formach wychowania
przedszkolnego , udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej. a

takŻę zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach
określonych umową.

s3

Wszystkie osoby zamieruające skorzystać w danym roku kalendarzowym z
ulgowych Świadczeń finansowanych z Funduszu powinny zŁoŻyc, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca każdego roku, u pracownika ds.
organizacyjnych i personalnych informację o sytuacji życiowej' rodzinnej i

materialnej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W roku 2010
wnioski na|eĘ zloĘć do dnia 15 lovietnia2010 r.
osoba, która nie złoŻyła informacji wymienionej w ust. 1lub złoŻyła jąpo terminie,
będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych
świadczeń finansowanych z Funduszu, przy zastosowaniu najnizszego progu
dofinansowania.
Do końca marca danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złoŻoną
informację z roku poprzedniego, chyba, Ze uprawniony złoży wcześniej nową
informację.
osoby zatrudnionę w trakcie roku' tj. po 1 kwietnia składajątaką informację w ciągu
1 miesiąca od zatrudnienia.
Komisja Socjalna rozpatrująca-opiniująca wnioski' o przyznanie ulgowego
świadczenia finansowanego z Funduszu, w razie powzięcia wątpliwości, co do
wiarygodności danych przedstawionych w informacji lub we wniosku (załącznik nr
2 i 3 do Regulaminu), może żądać od składającego taką informację lub wniosek,
dokumentów potwierdzających te dane (np. zaświadczęnte o dochodach pracownika
z innego zakładu, dochodach współmałżonka, dzięcka lub innego uprawnionego do
korzystania z funduszu członkarodziny zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do
szkoły; decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla
bezrobotnych lub o przyznaniu statusu bezrobotnegobez prawa do zasiłku; decyzja
o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku * świadczenia przedemerytalnego wTaz Z
ostatnią decyzjąwaloryzacyj ną itp' ).
osoba przedstawiająca dokumenty potwierdzające zaistniałą s1tuację obowiązana
jest l*yrazic zgodę na ptzetwarzanie danych osobowych w nich zawartych.
Administrator danych jest obowiązany do dołoŻenia szczegolnej staranności w celu
ochrony interesów osoby, której dane dotyczą polegającej na nie poddawaniu
danych dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z ce|ami, dla ktorych dane zostały
zebrane,

J.

4.

5.

6.
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1. Przyznawanie uprawnionym świadczeń z funduszu, w oparciu o Regulamin odbywa

się na wniosek: Samego uprawnionego, przeŁozonego' opiekuna, przedstawiciela

załogi i jest uzgadniane-opiniowane w ramach dziaŁającej Komisji Socjalnej, a

następnie zatwlerdzane do wypłaty przez Pracodawcę.

Wnióski o świadczenia z Funduszu, wg wzoru stanowiącego załącznik

nr 3 do Regulaminu, składane są przez osoby uprawnione u pracownika ds.

organlzacyjnyół' i personalnych PCPR w dowolnym terminie roku kalendarzowego

(w zalezności od potrzeb osoby ubiegającej się o pomoc),zzastrzeżeniem ust.3.

Wnioski o świadczenia z Funduszu' o ktorych mowa w ust.2 w 2010 roku powinny

być złożone do dnia 15 kwietnia 2010r.

Komisię Socjalną powołuje Pracodawca (zarządzeniem)

okreŚlonymi w $ 2 ust.1, pkt. 8 Regulaminu,
Komisja Socjalna działa wlg zasad przyjętych przez jĄ

2.

J.

4.

5.

zgodnie z zasadamt

członków (Regulamin

FuŃcj onowania Komisji Socj alnej ).

6. Zadańem Komisji Socjalnej oprócz zadan wymienionych w $ 2 ust.1'pkt.7

Regulaminu jest też:

1) przyjmowanie od uprawnionych corocznych informacji (za|ącznik nr Ż do- 
ir"g"tamin"; oraz wniosków (załącznik nr 3 do Regulaminu) wraz

z wpagan5rmi dokumentami ;

2) weryfikowanie dokumentów (w razie potrzeby);

3i kontrolowanie wykorzystania udzielonych poŻyczek pienięznych (na cele

mieszkaniowe) zgodni e z zaw artąumową
4) prowadzenie ewid encjl przyznanych ulgowych Świadczeń z Funduszu;

5) przygotowywanie corocznego projektu podziału Środkow Funduszu na' 
po"rór"gólne cele i rodzaje działalności socjalnej (pIanrueczowo - finansowy);

6) udostępnianie osobom uprawnionym, do korzystania z Funduszu, tekstu

Regulaminu i w raziepottzeby wyjaśnienie im zasad korzystania Z pomocy.

]. Zadania wymienione w ust. 6, pkt. I,2,3,4,6, które wykonywane Są poza

posiedzeniami Komisji należą do pracownika ds. organizacyjnych i personalnych

PCPR.

Rozdział II.
Zasady tworzenia Funduszu i administrowanie jego środkami

ss

Fundusz tworzy się z corocznęgo odpisu podstawowego (obowiązkowego),

naliczonego w stosunku do przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym

|iczby osób zatrudnionych w zahJadzie, skorygowanej na koniec roku do faktycznej

przeciętnej liczby zatrudnionych.
Wysokość odpisu podstawowego' o ktorym mowa w ust. 1, wynosi na jednego

zairudnion ęgo, Z sirzezeniem ust. 3 i 4 _ 37 ,5 y, przeciętnego wynagrodzenia

miesięcznego w gospodarce narodowej (z roku poprzedniego lub z drugiego

półroóza.oku popoedniego jeśli jest v,ryŻsze) ogłaszanego corocznie, przez Prezesa

1.

2.
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Głównego Urzędu StaĘstycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej ,,Monitor Polski'', nie póŹniej niz do 20 lutego każdego roku'

3. W za|eŻności od sytuacji finansowej zakładu pracodawca, w kazdym roku
kalendarzowYffi, moŻe zwiększac (odpis uznaniowy) wysokośó odpisu
podstawowego o 6'25 o/o przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym
mowawust.2na:

1) każdą osobę zatrudnioną w stosunku do której otzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności (dawna I lub II glupa inwalidzka _
b ez pr zeliczani a na etaty) ;

2) na każdego emeryta i rencistę byłego pracownika zakładu * na podstawie
sporządzonej ich imiennej listy objętych opieką socjalną zakładu.

W terminie do dnia 3l grudnia kaŻdego roku pracownik ds. organtzacyjnych i
personalnych PCPR powiadamia Głównego Księgowego PCPR o:

1) planowanĄ ptzeciętnej liczbie osób zatrudnionych na następny rok ustalonej
zgodnie z obowiązującymi przepisami w cęlu naliczenia odpisu na Fundusz;

2) osobach zatrudnionych w roku następnym' w stosunku do których o:zeczono
znaczny hlb umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz przekazuje
skorygowane dane zwlw zakresu dotyczącego roku biezącego.

Naliczenia corocznego planowanego odpisu podstawowego zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dokonuje Główny Księgowy do
końca lutego bieżącego roku, przekaz.ąąc niezwłocznie stosowna informację
Pracodawcy oraz Komisji Socj alnej.
Kwota naliczonego odpisu podstawowego (planowana i wynikająca z korekty
naliczenia zgodnie z ustaw{ na dany rok kalendarzow wraz ze zwiększeniami,
podlega ptzekazaniu na rachunek Funduszu, w wysokości i w terminach
określonych przepisami ustawy. Za przestrzegante tych terminów odpowiada
Główny Księgowy'

$6

1. Niezależnie od odpisów, o których mowa w $ 5, Fundusz moŻe być zwiększony o:

1) wpły\^ry zopłat pobieranych od osob ijednostek organizacyjnych korzystających
z działa|ności socjalnej, o której mowa w art. Ż pkt I ustawy o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych;

2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych;
3) odsetki od środków Funduszu;
4) przychody ztytułtl sprzedaŻy, dzierŻawy i likwidacji środków trwałych

słuzących działalności socjalnej ;

5) inne środki określone w odrębnych przepisach.

L

$7

Srodki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachuŃu bankowym, na który
pracodawca przekazuje równowartośó pieniężną dokonanych odpisów na Fundusz na
dany rok w wysokości, terminach i na warunkach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. do 30 września każdego roku z tym, Że
do 31 maja każdego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75ó/orównowartości
odpisów' o których mowa w $ 5 ust. 2-4).
Funduszem administruje Pracodawca' co oznacza, Że twotzy on w każdym roku
kalendarzowym W zakładzie Fundusz, zgodnie z art. 3 ustawy oraz Zapewnia techniczno

4.

5.

6.

Ż.

-''fłL ','
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J.

4.

5.

6.

'7.

8.

- organizacyjną obsługę funkcjonowania Funduszu, w tym ponosi z własnych środków

(zakładu) wśzekie koszty związane zprowadzeniem tego Funduszu (np. opłata prowizji

za prowadzenie przez bank wyodrębnionego rachunku bankowego, na ktorym

gromadzone są Środki pieniężne Funduszu, itp.) oraz odpowiada za prawidłowe i zgodne

l ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wykorzystanie środków

pieniężnych Funduszu.
Ńi. 1noi''u pokrywać z Funduszu wydatków, które nie mogą być z niego finansowane

ani obciążać Funduszu zobowiązaniami niezgodnymi z ce\ami funduszu i ustawą.

Podstaw| gospodarowania środkami Funduszu Stanowi loczny plan rzeazowo'

finansowy Fur'd.'''u uzgodniony z przedstawicielem pracowników, stanowiący

za|ączniknr 5 do niniejszego Regulaminu'
Roczny plan rzeczowo-finańsowy Funduszu, o ktorym mowa u ust' 3 ustalany jest

corocznie i stanowi zmienny załącznik niniej sze go Re gulam i nu.

Wydatkowanię środkow z Funduszu,naposzczegóIne cele i rodzaje działalności

soó3ahe;, odbywa się w kaŻdym roku kalendarzowym na podstawie rocznego planu

aoónoaow i wydatkow Funduszu, zgodnie zza|ączni|łem nr 5

Przygotow any p:ZezKomisję Socjalną t zatwierdzofly ptzez Pracodawcę projekt

,o"rkgopla"rł o którym mowa w ust. 4, podlega uzgodnieni:Izreprezentantem zil-ogl',

nie póŹniej niz do końca kwietnia kazdego roku kalendarzowego.

s.oón funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodząna rok

i) imiennych kartotek świadczeń socjalnych osób uprawnionych

stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu,

Ż) bieżącej ewidencji kontrolnej wykorzystania środkow Funduszu

roku na poszczególne rodzaje świadczeń.

|0. Za właściwą realtzację postanowień Regulaminu odpowiedzialny jest pracownik ds.

or gamzacyjnych i personalnych PCPR'
1 1. Pracownik ds. oiganizacyjnych i personalnych PCPR w uzgodnieniu z głÓwną

księgową PCPR 
-zobowiązany jest do sporządzania rocznego sprawozdania z

*ytó.ryrtur'ia środkow Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych za rok ubiegły,

po ,poirąazęniu sprawozdanta rccznęgo PCPR l przedłoŻenia go do wiadomoŚci

by'.kto'o*i PCPR oruz przedstawicielowi pracowników'

12. opodatkowanie świadczeń wypłacanych z Funduszu regulują odrębne przepisy, za

kt-órych przestrzegani e o dpowiada Główny Księ gowy'

13. odp-owieaziatnosć za prawidłowe gospodarowanie Funduszem ponosi Dyrektor PCPR.

Rozdział III.
Osoby uprawnione do korzystania z funduszu

$8

Do korzyst ania zFunduszu uprawnione są następuj ące osoby :

1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar czasu
' 

pru"y, rodzaj umowy o pruóę i sIaŻ pracy, z wyŁączeniem pracowników w okresie

następny'
9' obsługę mer}'toryczną i informacyjną Funduszu prowadzi pracownik ds'

orgu.rźu.yi,-ry.-r' i persona1nych PCPR oraz prowadzi ewidencję wykorzystania

Funduszu l przy znanych Świadc zeń socj alnych w po staci :

wg wzonr

w kazdym

1,
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przębWania na urlop achbezpłatnych dłuzs zych niz 30 dni, innych niz urlopy
wychowawcze;

2) pracownicy przebywający na urlopach wychow awczych;
3) emeryci i renciści (w okresie pobierania ienty ztytułu niezdolności do pracy) byli

pracownicy zakładu, z którymi zakładpracy rozwiązał stosunek pracy w związku z
przejściem na emeryturę lub rentę;

4) członkowie rcdzin osób wymienionych w pkt. 1-3' tj.
a) małżonek;
b) dzieci (w wieku do 18 lat, auczące się w wieku do 25 lat orazbez względu na

wiek dzieci z orzeczonym znaaznym lub umiarkowan5łn stopniem
niepełnosprawności) własne' dzieci przysposob ione oraz priyjęte na
wychowanię w ramach rodziny zastępczej, dziecijednego z ńałzonkow, jeżeli
na tym małżonku ciązy obowiązek wychowania i utrzymanla d,ziecka;c) małzonęk po zmarłym pracowniku uprawniony do renty rodzinnej, której
wysokośó (brutto) nie przekracza |5Ooń najniŻszego świadczeni u2 t"go tytułu;d) dzieci po zmarłympracowniku lub byłym p'u.o*ńiku wym. w pkt. 3 do
ukończenia lat l8, auczące się do ukończenia lat25 oruib"rwzględu na wiek'
dzieci z orzeczon* znacznrłn lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności'

Ż' Uprawnienia do korzystania z Funduszu, jako członkowię rodztny, tracą osoby
wymienione w ust. 1 pkt. 4, lit. c i d w przypadtu wstąpienia w związekńałzeński.

Rozdział IV.

Zakres przedmiotowy prowadzonej prz:zzakład pracy działalności socjalnej i zasady
przyznawania ulgowych świadczeń ze środków Funduszri

se
l. Środki Funduszu mogą byc przeznaczanena finansowanie (dofinansowanie):

1) bezzwtotnej pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej (zapomogi) dla
osób uprawnionych dotkniętych wypadkami loro-y*i ( długotrwała choroba,
klęska żywiołowa, poŻar,I<tadzież, ttp) ,2) krajowego lub zagranicznego wypocżyŃu,
a) dzieci zorganizowanego w formie kolonii' obozów' zimowisk, rajdów, itp.,b) wczasów zorganizowanych przez pracowników we własnym'zakresie ,wycieczki, pobytu w sanatoriach na leczeniu lub rekonwalescencji, w

o środkach profi laktyc zno _leczniczy ch
c) ''wczasy pod gruszą'',
działalności kulturalno-oświatowej ( bilety do kina , teatru, opery' galerii,
muzeum, na koncerty muzyczne, itp.),
działalnoŚci sportowo-rekreacyjnej ( mecze' rozgrywki sportowe, bilety na
basen, siłownię' kofty tenisowe' itp.)
zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.
zakupu lónowltatonów lub paczek świątecznych(ako pomocy rzeczowej) diadzieci i młodzieŻy w wieku od 1 do 1& roiu zycia w ramach limitu
wyznaczonego w planie tocznw.'.. - bez względu na sy.tuację materialną
rodzicow, a wysokośó ustalana je st zarządzenień Dyrektora PCPR;

3)

4)

s)
6)

,'#y
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1.

Ż.

J.

J.

4,

7) Zakupu bonów/talonów lub paczek świątecznychfiako pomocy rzeczowej) dla
pracowników oraz emerytów w ramach limitu wyznaczonego w planie
roczn}m _ bez względu na sy.tuacje materialną , a wysokość ustalana jest

zatządzeniem Dyrektora P CP R;
8) opieki nad dziećmi w złobkach , przedszkolach oIaz innych formach

wychow an ia pr zedszkolnego.
Pozostawia się do 3 oń rezerry środków Funduszu w celu dofinansowania

świadczęń nie w5.mienionych w ust.l lub nadzwyczajnych potrzeb dodatkowych.

Wydatkowanie tych środków wymaga odrębnej decyzji Dyrektora PCPR w

uzgodnieniuzprzedstawicielem pracowników, o któr1łn mowa w $ 1 ust.2, pkt'6 '

oopłaty do p-oszczegolnych rodzajów działalnoŚci socjalnej uzaleŻnione są od

więttosci po'iuduny"h przez Fundusz środków i określone są corocznie w planie

rocznym, o którym mowaw $ 3 ust'4.

s10

Przyznawanie ulgowych usług i Świadczeń oIaz wysokość dopłat z Funduszu

,ri|"zniu się od sfuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej osob uprawnionych do

korzystania Z pomocy Funduszu co oznacza, Że w pierwszej kolejności pomoc Z

Funduszu powinna być zapewniona rodzinom (osobom) które:

1) dotknięte zostały indywidualnymi zdarzeniami losowymi, długotrwałą chorobą

lub śmierci ąnajbllższych członków rodziny;
2) znajdująsię w trudnej s1'tuacji materialnej;
3) samotnie wychowują dziec|"
4) wychowują dziect, ktore ze względu na Stan zdrowia wymagają specjalnej

opieki t|ęczęnia,
Do określenia sytuacji materialnej osób uprawionych' o ktorej mowa w ust. I,

przyjmuje się średni miesięczny dochod brutto (ustalany zgodnie z objaŚnieniami do

-''ió't<r' o przyznanie świadczenia socjalnego- stanowiącego załącznik nr 2 do

Regulaminu) przypadający na jednego człotka rodziny (tylko uprawionego zgodnie z

$ 8 Regulaminu do pomocy socjalnej) wspólnie zamieszkującego i prowadzącego

wspolne gospodarstwo domowe, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym

rok ubiegania się o świadczenie.
Swiadczenia socjalne finansowanę z Funduszu Są uznaniową formą pomocy osobom

znajdującym się w sy.tuacji, o ktorej mowa w ust. 1, a ich wysokoŚć i termin

prryriuniu *oź" być uzaleŻniony równiez od wysokości środkow pieniężnych

znądujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie.

u'"a"iŃ charakter Świadczeń oznacza) Że w przypadku odmowy przyznan|a

świadczenia lub przyznanie Świadczenia w rliŻszej wysokości' od maksymalnych

okreŚlonych w tabelach (załącznik nr 4 do Regulaminu), osoba uprawniona nie moze

dochodzió z tego t1,tułu żadnych roszczei. odmowa przyznania świadczenia lub

przyznanie go w nlŻszej wysokości nie wymaga od Pracodawcy dodatkowego

pi'ó*n.go uzasadnienia, gdyŻ wystarczy zapoznac wnioskodawcę z decyzją

bracodawcy Zawartą na drugiej stronie wniosku stanowiącego za|ącznik nr 3 do

Regulaminu.
W-sytuacji, o której mowa w ust. 4, osoba taka może jedynie, jeŚli naruszone zostały

postanowienia Regulaminu, wystąpić do Pracodawcy z umotywowanym wnioskiem o

ponowne rozpatrzenie jej sprawy, wskazuj ąc przy tym, które przepisy Regulaminu

zostały jej zdaniem naruszone.

Ż.

5.

ł1

,/*lń
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6. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenie socjalne w pierwszej kolejności
będą uwzględniane priorytety określone w regulaminie oraz wnioski osób' które nie
korzystały z takich usług w roku poprzednim, względnie kolejnośó wpływu wniosku.

$11

W ramach pomocy, wymienionej w $ 9 ust.1, pkt. I (bezzwrotna pomoc materialno -

rzeczowa lub finansowa) może byÓ udzielana pomoc rzeczowa lub finansowa:
1) w związku z trudną sy.tuacją rodzinną osobistą i materialną osoby uprawionej

do korzystania z Funduszu (tzw. zapomogi zwykłe) - przyznavłana - na
wniosek: osoby uprawnionej, przełoŻonego' opiekuna lub przedstawiciela
załogi1'

2) w związku z indyłvidualnymi zdarzeniarrli losowymi, klęskami zywiołowymi i
długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższego czŁonka rodziny tj
współmałżoŃa lub dziecka oraz Innych członków rodztny uprawnionych na
podstawie $ 8 Regulaminu do korzystania z pomocy socjalnej (tzw. zapomogi
losowe)- przyznawana - na wniosek: osoby uprawnionej, przełoŻonego,
opiekuna lub przedstawiciela załogt'

3) w zwlązku ze zwiększonymi wydatkami rodziny związanymi np' z początkiem
roku szkolnego, zę świętami itp' _ na wniosek: osoby uprawnionej'
pr zeło Żonego, opi ekuna lub przedstawi c i e l a zaŁo gi ;

Warunkiem uzyskania pomocy' wyrrrienionej w ust' 7, pkt.z jest przedstawienie przęz
osobę ubiegającą się o taką pomoc wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tą
sytuację, tj.:

1) w przypadku długotrwałej choroby - zaświadczenię lekarza o długotrwałej
(przewlekłej ) chorobie;

Ż) w przypadku śmierci czŁonka rodziny - kserokopia odpisu skróconego aktu
zgonu;

3) w przypadku indywidualnych zdarzęn losowych (kradzieŻ, poŻar, zalanie,
wypadek) - odpowiednie dokumenty (zaświadczenie odpowiedniego organu,
oŚwiadczenie ewentualnego świadka, kopia protokołu itp.).

osoba przedstawiająca dokumenty potwierdzające zaistniałąsytuację obowiązana jest
wyrazic zgodę na ptzetwarzanie danych osobowych w nich zawarĘch. Administrator
danych jest obowiązany do dołoŻenia szczegolnej staranności w celu ochrony
interesów osoby, ktorej dane dotyczą polegającej na nie poddawaniu danych
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami, dla których danę zostały zebtane.
Wysokość przyznanej bezzwrotnej pomocy materialno - rzeczowej lub finansowej
(zapomogi) ustala Komisja Socjalna kierując się kryterium zdarzenia losowego oraz
finansowymi możliwościami rodziny uprawnionego a ostateczną decyzję o przyznaniu
świadczenia podejmuje Dyrektor PCPR.

s12

l. Ze środków Funduszu mogątez być finansowane następujące formy krajowego
i zagr anicznego wypo czynku :

1) wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieĘ (kolonie, obozy, zimowiska,
,,zielone szkoły'' itp.) zakupione przez Pracodawcę lub indywidualnie
dofinansowanie tylko na wniosek uprawnionego, zgodnie z tabelą nr 1

za|ącznik 4 do Regulaminu - nie częściej niż ruz na rok kalendarzowy'

Ż.

3.

4.
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Pov,ryŻsze dof,tnansowanie nie moze byó łączone w danym roku
z dofinansowaniem wypoczynku urlopowego (rodzinnego), o którym mowa
w pkt 2 ipkt3;

2) wczasy (letnie lub zimowe w tym agroturystyczne, sanatoria, wczasy
profilaktyczno -lęcznicze , wycieczki ), zakupione przez Pracodawcę lub

indywidualnie - dofinansowanie tylko na wniosek uprawnionego' zgodnie

z tabe|ą nr 2 załącznik 4 do Regulaminu - nie częściei niż raz na rok
kalendarzowv z zastrzeŻęniem ust. 2;

.ypo.'y.'.k organizowany we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszQ _

trwający w czasie urlopu jednorazowo nie krócej ni
7 dni kalendarzowych - dofinansowanie tylko na wniosek uprawnionego,

zgodnie ztabe|ąnr 3 załącznik nr 4 do Regulaminu_ nie cześciei niż raz na

rok kalendarzowv z zastrzeŻeniem ust' 2;

*y.t..'k' ' rajdy kilkudniowe oraz jednodniowe nie objęte działalnością

wymienioną w $ 13- zakupione indyłvidualnie_ dofinansowanie tylko na

wniosek uprawnionego, zgodnie z tabelą nr 2 za|ącznik nr 4 do Regulaminu

nie częściej niŻraz w roku, - zakupione lub organizowane przez Pracodawcę -

dofinansowanie, zgodnie z tabelą jak wyżej (lub w ustalonej % wysokości

przez Pracodawcę), nie częściej niż dlva tazy w roku (liczone łącznle
z dofinansowaniem zakupionych indywidualnie).

Dofinansowanie do formy wypoczynku, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie moze być

łączone w danym roku kalendarzowym z dofinansowaniem' o któr}m mowa w ust.1

pr.t 3 (wyboru jednej formy wypoczyŃu dokonuje osoba ubiegająca Się

o dof,tnansowanie).
Dopłata do wypoczynku wymienionego w ust.l, pkt.Z, pkt.4, zakupionego

indywidualnie następuje po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego poniesione

wydatki, w którym zaznaczone jest m.in. miejsce I czas trwania wypoczynku, ilość

o'ou korzystających z wypoczynku oraz wysokość poniesionego wydatku Za

*ypo"'yn.k (faktura VAT lub rachunek wystawiony na osobę składającą wniosek

o dofinansowanie).
Dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresię (tzw. wczasy pod

grusz{ przyznawanejest tylko w oparciu o złoŻony wniosek (bez dokumentowania

po''i.'ionych wydatków), a wypłata następuje nie pozniej nlż w ostatnim dniu

ioboczym przed rozpoczęctem wypoczyŃu (pod warunkiem przedstawienia co

najmniej z 7 dniowyrn wyprzedzenięm karty urlopowej - w przypadku gdy osobą

uprawnioną jest pracownik zakładu lub złoŻenia oświadczenia o planowanym

wypoczynku _ w przypadku gdy osobą uprawnioną i składającą wniosek nie jest

pracownik).
i(woty dofinansowania do wypoczynku pracowników podlegają doliczeniu do

dochódu osoby korzystającej ze Świadczenia i opodatkowaniu podatkiem

dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób

fizycznych.
6. Realizacja przyznanych świadczeń pieniężnych dokonywana jest w terminach

uzgodnionych z głowną księgową PCPR.

3)

4)

Ż.

3.

4.

5.

/^t'-Ą
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1. W ramach działalności kulturalno oświatowej i sportowo- rekreacyjnej dofinansowanie
moŻe dotyczyc:

1) dopłat do biletów (karnetów) wstępu do: kin' teatrów, oper' występów
estradowych' koncertów, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych
(spartakiady, festyny itp.), biletów (karnetów) wstępu na basen, kort tenisowy,
siłownię, fitness, gabinetów odnowy biologicznej, itp. - zakupionych przez
Pracodawcę;

Ż) dofinansowanie udziału w róznego rodzaju imptezach kulturalno
oświatowych i sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez Pracodawcę
(np. jednodniowe wycieczki rekreacyjne w tym związane z grzybobraniem
itp.). W miarę posiadanych środków odpłatnośó Za wyżej wymienione
wycieczki moŻe byó pokryta w całości z Funduszu.

Zasady i wysokość dofinansowania świadczeń wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie
z tabe|ą nr 4 zalącznik nr 4 Regulaminu a częstotliwośó korzystania zę swiadczeń' w
ramach tej działalności. zależy od decyĄi Pracodawcy (uzgodnionej z Komisią
Socjalnfl i posiadanych środków pienięznych zaplanowanych natądziałalność na dany
rok.
Dofinansowanie w zakresie opieki nad dzieómi w żłobkach , przedszkolach oraz innych
formach wychowaniaprzedszkolnego przedstawiazalączniknr 4 , tabela nr 5 .

Rozdział V.
Zakres przedmiotowy zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe i zasady iei udzielania

(pozyczki mieszkaniowe)

s14

1. osoby uprawnione do korzystania z Funduszu mogą uzyskaó zwrotną pomoc
(pozyczki oprocentowane _ 20ń w stosunku rocznym) na cele mieszkaniowe
tj. na:

1) remont i modernizację domu lub mieszkania;
2) zakup mieszkania lub budowa domu;
3) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego;
w wysokości i na warunkach określonych, w tabeli nr 6 załącznik nr 4 do
Regulaminut, oraz nizej podanymi zasadami.

2. Pomoc na cele określone w ust.1 pkt. 2 i 3 moŻe być udzielona tylko jeden raz w
okresie zatrudnienia' na podstawie złoŻonego wniosku _ załącznik nr 7, po
przedstawieniu odpowiedniego dokumentu poświadczającego taki cel poŻyczki.

$ls
Podstawą uzyskania poŻyczkt na cele wymienione w $ 14 jest zawarta, między
pożyczkobiorcą a pracodawcą umowa cywilnoprawna z oświadczeniami dwóch poręczycieli'
ktorzy Są pracownikami PCPR , zatrudnionymi na umowę o pracę na czas ńieokreślony,
której wzór okręśLa za|ącznik nr 8 do Regulaminu. W przypadku poŻyczkobiorcy, którego
wynagrodzenie brutto ptzewryższa wysokość wlw poŻyczki wystarczającym zabezpteczeniern
j est poręczenie jednego poręczyciela.

2.

-') .
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$16

Wnioski o przyznanie poŻyczek rozpatrywane będą w miarę posiadania wolnych
środków f,tnansowych.
Pierwszeństwo w otrzymaniu poŻyczki mają osoby, które po raz pierwszy występują o

tę formę pomocy.
Wypłata poŻyczki następuje na konto poŻyczkobiorcy po podpisaniu umowy o

udzieleniu pomocy na cele mieszkaniowe, która określa indywidualnie wysokość

udzielonej poŻyczkt oraz warunki jej spłaty.

4. Spłata poŻyczkipowinna rozpocząć się w terminie wskazanymprzęZpoŻyczkobiorcę i

,''tulo.'yrn w umowie poŻyczki nie pózniej jednak niz po upłyłvie dwóch miesięcy od

dniajej przyznania.

$17

1. Pożyczki na cele mięszkaniowe podlegają oprocentowaniu.

2. PoŻyczkana cęle wymienione w $ i4 ust.1, pkt.1 możę być udzielona nie częściej niż
raz na cztery lata, pod warunkiem całkowitej spłaty poprzednio zaciągniętej

poŻyczkt. Okres spłaĘ poĘczl<lnie może przekroczyć trzech lat.

3. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Pracodawca po zasięgnięciu opinii
przedstawi ci{1a załog| oraz Komisji Socjalnej moŻe zavłiesiÓ lub przedłuŻyĆ spłatę

poŻyczki. Wcześniejsza spłatapoŻyczktjest możliwa w każdym czasie.

4. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona częśc poŻyczki na cele wymienione

w $ 14 ulega umorzeniu.
5. Pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalną moŻe w wyjątkowychprzypadkach (w

tym rozwiązarie Z placownikiem umowy o pracę z przyczyn lezących po stronie

Pracodawcy) umorzyć poŻyczkę w całości, w części lub zawiesió jej spłatę na okres

nie dłuższy jednak ntŻ I2 miesięcy.

t.

$18

Nie spłacon a poży czka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku:

1) rozwiązaniazpracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy;

2.) wykorzystaniapoŻyczki na inny celntŻ określony w umowie pożyczki.
W innych przypadkachrozwtązania lub wygaŚnięcia umowy o pracę' albo przejścia na

zasadzię art. 23l Kod"ks.' Pracy do innego pracodawcy, spłata poŻyczkt następuje w

terminach i ratach określonych w umowie pożyczki.
W razie zaprzestania spłaty poŻyczkt przez pozyczkobiorcę zobowiązanie przenosi się

na obu poręczycieli.
W s1.tuacji, gdy pracownik rozwiązil' stosunek pracy w związku z przejściem na

emeryturę lub rentę niespłacona część poŻyczkt podlega spłacie na warunkach

okreŚlonych w umowie poŻyczkt.

s1e

Przy wnioskach o poŻyczkina cel wymieniony w s 14 pkt. 1 nie trzeba przedstawiać tyułu
prawnego do mieszkania, domu lub lokalu w takim mieszkaniu lub domu, a wystarczy

Stosowne oświadczenie wnioskodawcy.

1.

2.

J.

2.

J.

4.

ł.:Ą.;,
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Rozdział VII.
Postanowienia uzupełniające i końcowe

s20

Swiadczenia przyznawane uprawnionym
Regulaminu rea|izowarte Są na zasadach
p o no wn em u r o zp atr zeniu.

przed dniem wejścia w Życie niniejszego
wcześniej obowiązujących i nie podlegają

1.

2.

1
-1 .

s21

osoba, która rezygnuje z przydzielonego j"j świadczenia zobowięana jest do
bezzwłocznego zawiadomienia pracownika ds. organizacyjnych i personalnych PCPR.
W przypadkach nieuzasadnionej rezygnacjt z przydzielonego świadczenia,
świadczeniobiorca ponosi ewentualne koszty związane z zakupem świadczenia, a
poniesione ptzez Pracodawcę.
Za uzasadnione przypadki rezygnacji ze śwrudczenia przyjmuje się przede wszystkim
zdarzenia nieza|eŻne od woli świadczeniobiorcy (np. choroba, śmierć najbliższego
członka rodziny, indywidualne zdarzenia losowe, itp.)'

s22

osoba, która podała wę wniosku nieprawdziwe dane, przedłoŻyła sfałszowany dowód
poniesionego wydatku, wykorzystała świadczenie na cele niezgo dne z 1e1 przęZnaczeniem lub
odstąliła świadczenie osobie nieuprawnionej, zostaje obciązona pełnymi kosztami,
poni e s i ony mi pt zez P racodawc ę w związku z zakup em te go świadczeni a.

$23

W miarę mozliwości świadczenia mogąbyó wypłacane częściej oTazw wyŻszej wysokoŚci
niz ustalone w Regulaminie.

$24

1. Niniejszy Regulamin podaje się do wiadomoŚci pracownikom poprzez złożenie podpisu
na oświadczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu,
które umieszcza się w aktach osobowych pracownika .

Wszelkię zmiany w Regulaminię wymagĄązachowania procedury obowiązującej przy
jego wprowadzantu.
RozbieżnoŚci interpretacyjne będą rozstrzygane wspólnie przez Dyrektora PCPR i

przedstawiciela pracowników reprezęntującego interesy pracowników na podstawie
wyboru dokonanego w dniu I1-O2-2O1Or. W razie istotnej roŻntcy stanowisk
rozstrzygnięcie następuje w oparciu o opinię radcy prawnego PCPR .

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu placy i inne
przepisy prawa pracy i Kodeksu cyrvilnego.
Treśc regulaminu Funduszu jest ogólnie dostępna. Regulamin moze być udostępniany na
każde Żądanie zainteresowanej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
Niniejszy regulamin został uzgodniony z przedstawicielem pracowników Panią Elzbietą
Maziarz -Rudnik reprezentującą interesy pracowników na podstawie wyboru dokonanego
w dniu 1I-02-2010r.
C zę ścią Re gul aminu j ako uzupełni eni e j e go po stanowi e n są załączntkt :

2.

3.

4.

5.

6.

7.

/
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1) za|ączniknr 1 - regulamin wyboru przedstawiciela-załog\;

2) załącznik nr 2 - inflrmacja o syuacji życiowej, rodzinnej i materiaĘe1osoby
-! 

,ańerrają"ej skorzystać ź ulgowych Świadczeń finansowanych z ZFSS;

3) 
'uią."rrii. ". 

3 - *r'io, ek o przyznanie świadczenia socjalnego z dofinansowaniem z

ZFSS; 1 ry
4) załącznik nr 4 - tabele wysokości świadczeń socjalnych finansowanych z ZFSS i

dopłat do tych świadczeń wg:

a) tabela nr 1 - dopłaty do rożnych form wypoczynku letniego i zimowego dla

dzieci , 
^łoań"zy 

(kolonie, óbory, zimowiska , vłyjazdy klimatyczne_zielone

szkoły - połączone z naukąlub leczeniem);

b) tabela nr zl dopłuty do róznych form wypoczynku, tj. wczasy i sanatoria

Ieczniczo- profilaktyczne' wycie czki ttuiay nUtttdniowe oraz wypoczynek letni

i zimowy dla dzieci imłodzieŻy; , ''__ -^l.
c)tabelanr3-dopłatydowypoczynkuorganizowanegowewłasnymzakresie

(tzw. wczasy pod gruszą);

d) tabela o, 4'-i"płLv do"j*iadczeń w ramach prowadzonej działalności

spofiowo -..t óu.vjnej i kultura1no - oświatowej, dopłat do biletów, kametow;

e) tabela o. s _ Jopł;ł j" opieki nad dzieÓmi w żłobkach, przedszkolach oraz

innYch formach PrzedszkolnYch;
0 tabela .r. 6 -ńuksymalne kwoty poŻyczęknaposzczęgolne cele mieszkaniowe;

5) iałączniknr 5 - plan finansowo.4zeczo*y.ZFĘ*^
ó1 ,ułą"rnik nr ó _ karta ewidencji korzystania z ZFSS;

i) zaŁĄczniknr 7 _wniosek o priyrn^rie poŻyczki mieszkaniowej;

8) za|icznik nr 8- umowa w sprawie poŻyczktna celemieszkaniowe;

ó; ;;i:;;;ik nr 9- oświadczeni. pru.ó*''ika o przyjęciu do wiadomoŚci Regulaminu

ZFSS.

$18

Regulamin wchodzi w Życie po podpisaniu przez Pracodawcę i przedstawiciela

pracowników ' 
tj. 12lutego 20i0 r. ,^o"Ęobówiązywania od dnia 01 stycznia 2010r'

Zatwtęrdzam'.

r,t, ! Ll b i
9,( ł t, Y W ! iu,.4'.'łł.k.:.3'ę*2{, t t.Y.':.'...V.,..'.. 4.L.,.....,,i.!'.

(przedstawiciel Pracownikow)
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