
ZARZ DZENIE NR IV/153/2006

WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 8 wrze nia 2006 r.

w sprawie Zak adowego Funduszu wiadcze  Socjalnych

Na podstawie art. 3 ust. 2, art. 9 ust. l i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zak adowym
funduszu wiadcze  socjalnych (Dz. U. z 1996r., Nr 70, poz. 335 ze zm.) - zarz dzam, co nast puje:

§ 1

1. Tworzy si  Zak adowy Fundusz wiadcze  Socjalnych zwany dalej „Funduszem".
2. Dzia alno  socjalna w ramach Funduszu prowadzona b dzie wspólnie z Samorz dowym

rodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, Gminnym O rodkiem Pomocy
Spo ecznej w Baranowie oraz Samorz dow  Administracj  Mienia Komunalnego w
Baranowie.

§ 2

Zasady i warunki korzystania z us ug i wiadcze  finansowych z Funduszu, oraz zasady
przeznaczania rodków funduszu na poszczególne cele i rodzaje dzia alno ci  socjalnej
okre la  Regulamin  Gospodarowania  rodkami Zak adowego Funduszu wiadcze
Socjalnych stanowi cy Za cznik   do niniejszego Zarz dzenia oraz Umowa o wspólnej
dzia alno ci socjalnej zawarta w dniu l marca 2002r. pomi dzy zak adami pracy, o których
mowa w § l ust. 2.

§ 3

Wykonanie Zarz dzenia powierza si  Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Traci moc Zarz dzenie Nr 88/2005 Wójta Gminy w Baranowie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w
sprawie zak adowego Funduszu wiadcze  Socjalnych.

§ 5

Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem jego wydania.



Za cznik do
Zarz dzenia Nr IV/153/2006

Wójta Gminy Baranów
z dnia 08.09.2005 r.

REGULAMIN
GOSPODAROWANIA RODKAMI

ZAK ADOWEGO FUNDUSZU WIADCZE  SOCJALNYCH
W URZ DZIE GMINY BARANÓW

I. Przepisy wst pne.

1. Zak adowy Fundusz wiadcze  Socjalnych zwany dalej "Funduszem" tworzy si  na podstawie
przepisów:

- ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak adowym funduszu wiadcze  socjalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z pó n. zm.),

- rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie
sposobu ustalania przeci tnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zak adowy
fundusz wiadcze  socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168).

2. Fundusz tworzy si  z corocznego odpisu podstawowego obci aj cego koszty dzia alno ci
przedsi biorstwa.

3. rodki Funduszu mog  by  zwi kszone poprzez :
a) darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych,
b) odsetki z oprocentowania po yczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
c) odsetki od rodków funduszu,
d) dochody z tytu u sprzeda y, dzier awy i likwidacji rodków trwa ych s cych

dzia alno ci socjalnej na rzecz pracowników zak adu, w cz ci nie przeznaczonej na
utrzymanie lub odtworzenie zak adowych obiektów socjalnych,

e) wierzytelno ci likwidowanego zak adowego funduszu socjalnego,
f) inne rodki okre lone w odr bnych przepisach,

4. rodki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodz  na rok nast pny.

5. rodki Funduszu s  gromadzone na odr bnym rachunku bankowym.

6. rodki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej s  przyznawane w formie pieni nej.

II. Przeznaczenie Zak adowego Funduszu wiadcze  Socjalnych.

1. rodki Funduszu przeznacza si  na finansowanie dzia alno ci socjalnej organizowanej na rzecz
osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w tym :

a) pomoc rzeczow  przyznawan  osobom znajduj cym si  w szczególnie trudnej sytuacji
yciowej,

b) zapomogi pieni ne bezzwrotne,
c) dofinansowanie krajowych wczasów pracowniczych, leczniczych, profilaktyczno-

leczniczych zakupionych przez osoby uprawnione,
d) dofinansowanie krajowego zorganizowanego wypoczynku dzieci i m odzie y w formie

wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych,
e) dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we w asnym zakresie,
f) dofinansowanie wypoczynku sobotnio-niedzielnego,
g) finansowanie dzia alno ci kulturalno-o wiatowej w postaci zakupu biletów na imprezy

artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe oraz sprz tu sportowego do wspólnego
ytku,

h) po yczki zwrotne na cele mieszkaniowe,



III. Osoby uprawnione do korzystania z Zak adowego Funduszu wiadcze  Socjalnych.

1. Ze wiadcze  Funduszu maj  prawo korzysta :
a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prac  w Urz dzie Gminy Baranów

niezale nie od rodzaju umowy o prac  oraz od wymiaru czasu pracy,
b) pracownicy przebywaj cy na urlopach wychowawczych,
c) emeryci i renci ci, którzy rozwi zali z Urz dem Gminy Baranów umow  o prac  w zwi zku

z przej ciem na emerytur  lub rent ,
d) cz onkowie rodzin osób wymienionych w pkt a - c.
e) osoby wiadcz ce prac  na rzecz Urz du Gminy Baranów na innej podstawie prawnej ni

stosunek pracy.

2. Cz onkami rodzin, o których mowa w pkt l lit. d) s  :
a) wspó ma onkowie,
b) dzieci w asne, dzieci przysposobione oraz przyj te na wychowanie w ramach rodziny

zast pczej, dzieci wspó ma onka, wnuki i rodze stwo pozostaj ce na utrzymaniu osoby
uprawnionej do 18 lat, a je eli kszta  si  w szkole - do uko czenia nauki,

c) cz onkowie rodzin po zmar ych pracownikach -je eli byli na ich utrzymaniu

3. Do pomocy ze rodków Funduszu przeznaczonej na cele mieszkaniowe uprawnieni s  wszyscy
pracownicy posiadaj cy sta  pracy w Urz dzie Gminy wynosz cy co najmniej l rok.

IV. Zasady i warunki przyznawania wiadcze  socjalnych.

1. Przyznanie i wysoko  pomocy (dofinansowania) za rodków Funduszu uzale niona jest od
sytuacji yciowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej równie  od
sytuacji mieszkaniowej.

2. wiadczenia udzielane s  na wniosek osób uprawnionych i maj  charakter uznaniowy.

3. Podstaw  do przyznania ulgowych us ug i wiadcze  stanowi dochód przypadaj cy na osob  w
rodzinie, wskazany w o wiadczeniu pracownika.

4. Podstaw  ustalenia redniego dochodu przypadaj cego na cz onka rodziny s czne dochody
brutto wspó ma onków z 6-ciu miesi cy poprzedzaj cych wniosek o uzyskanie wiadczenia
socjalnego.

5. Pomoc z Funduszu przyznawana b dzie do wysoko ci posiadanych rodków, w maksymalnej
kwocie l .000,00 z  (s ownie: jeden tysi c z otych).

6. Po yczki zwrotne na cele mieszkaniowe mog  by  udzielone na:

a) uzupe nienie wk adów mieszkaniowych do spó dzielni mieszkaniowych,
b) budow  domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym,
c) zakup budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowa y budynek w ramach

prowadzonej dzia alno ci gospodarczej,
d) nadbudow  i rozbudow  budynku mieszkalnego,
e) przebudow  strychu, suszami b  pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
f) pokrycia kosztów wykupu lokali na w asno  oraz uzupe nienie zaliczki na wk ad

budowlany w zwi zku z przekszta ceniem spó dzielczego lokatorskiego prawa do
zajmowanego lokalu na spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu,

g) przystosowanie mieszka  do potrzeb osób o ograniczonej sprawno ci fizycznej,
h) remont i modernizacj  lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,
i) kaucj  i op aty wymagane przy uzyskiwaniu i zamianie mieszka .

7. Warunkiem przyznania po yczki na cele mieszkaniowe przeznaczonej na remont i modernizacj



mieszkania lub domu ( IV. pkt 6 lit. h) jest posiadanie w asnego mieszkania lub domu bez
wzgl du na tytu  prawny do zajmowanego lokalu lub domu.

8. Po yczka na cele mieszkaniowe, o której mowa w IV pkt 6 mo e by  udzielona w maksymalnej
kwocie: 5.000,00 z  (s ownie: pi  tysi cy z otych).

9. Warunkiem przyznania po yczki jest ca kowita sp ata poprzednio uzyskanej po yczki

10. Jako zabezpieczenie sp aty po yczki wymagane jest udzielenie por czenia przez dwóch
pracowników zatrudnionych na sta e w Urz dzie Gminy Baranów lub w jednostkach, o których
mowa w § l ust. 2 przedmiotowego Zarz dzenia Wójta Gminy.

11. Oprocentowanie po yczki wynosi l % w stosunku rocznym,

12. Sp ata po yczki nast puje w ratach miesi cznych w ilo ci nie wi kszej ni  36 miesi cy .

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowi zana do sp aty po yczki znajduje
si  w trudnej sytuacji yciowej, po yczka mo e by  cz ciowo umorzona.

14. Pracownik otrzymuj cy po yczk  zobowi zany jest do wyra enia pisemnej zgody na potr canie
przypadaj cych od niego rat z tytu u sp aty po yczki z wynagrodzenia za prac  i zasi ku z
ubezpieczenia spo ecznego.

15. Szczegó owe warunki przyznania i sp aty po yczek na cele mieszkaniowe zostan  okre lone w
umowie mi dzy pracodawc  a po yczkobiorc .

V. Postanowienia ko cowe.

1. rodkami Funduszu administruje pracodawca.

2. Przyznawanie osobom uprawnionym wiadcze  z Funduszu nale y do decyzji pracodawcy
uzgodnionej z reprezentantem pracowników.

3. W przypadku odmownego za atwienia wniosku osobie uprawnionej podaje si  uzasadnienie.

Regulamin niniejszy uzgodniony zosta  z P. Zofi aszcz reprezentuj  interesy pracowników na
podstawie wyboru dokonanego w dniu 27.04.2005 r.

....................................................     ..............................................
(przedstawiciel pracowników)       (pracodawca)


