Zarz^dzenie Nr 6/13
Dyrektora Mazowieckiego Zespolu Parkow Krajobrazowych
zdnia Jl5..'^.4.2013r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakiadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych stanowiacego
zal^cznik do zarz^dzenia nr 7/10 Dyrektora Mazowieckiego Zespolu Parkow Krajobrazowych
zdnia 02.09.2010 r.
Na podsiawie § 7 pkt. 2 statutu Mazowieckiego Zespolu Parkow Krajobrazowych,
stanowiacego zal^cznik do uchwaty Nr 201/2009 Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego
zdnia 16 listopada 2009 r. w sprawie pol^czenia jednostek budzetowych i utworzenia
wojewoQzkiej jednostki organizacyjnej pod nazw^ ,,Mazowiecki Zespol Parkow
Krajobrazowych" oraz nadania jej Statutu z pozn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 204, poz. 5837
oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 835).
§1
§ 3 Regulaminu Zakiadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Srodki Funduszu przeznacza sie na fmansowanie (dofmansowanie):
a)

wypoczynku dzieci i mtodziezy (do lat 18) w formie kolonii. obozow. zimowisk
polkoloni:, wczasy w miescie, zielone szkoly itp..

b)

wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we wlasnym zakresie,
wycieczki, wyjazdy sobotnic-niedzielne,

c)

przyznania zapomog pieni^znych - bezzwrotnych pracownikom znajduj^cym si^
przejsciowo w trudnej sytuacji materialnej na skutek wypadkow losowych lub
innych nie przewidzianych zdarzeh maj^cych wplyw na sytuacji materialn^
(dlugotrwala choroba praco\^nika lub czlonkow jego rodziny, zgon cztonka
najblizszej rodziny, pozar, wypadek),

d)

dziaialnosci kulturalno-oswiatcwej w postaci imprez artystycznych, kulturainych,
sportowych i rozrywkowych oraz zakupu biletow wstepu na te imprezy,

e)

imprez i spotkah okolicznosciowych,

f) zakupu talonow, paczek oraz swiadczen pieni^znych dla pracownikow z okazji swi^t.

§2
W Regulaminie Zakiadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych dodaje si^ § 5a i § 5b
w brzmieniu:
„§5a. Komisja Socjalna rozpatruj^ca wnioski o przyznanie swiadczenia fmansowanego
z Funduszu. w razie w^tpliwosci, co do wiarygodnosci przedtozonych jej informacji lub
dokumentow moze z^dac od skladaj^cego
wniosek oryginalow dokumentow
potwierdzajacych zawarte w nim dane (w tym zeznah podatkowych; zaswiadczeh
o dochodach pracownika z innego zakladu, dochodach wspolmalzonka, dziecka lub innego
uprawnionego do korzystania z Funduszu cztonka rodziny; zaswiadczeh o ucz^szczaniu
dziecka do szkoly; decyzji Powiatowego Urz^du Pracy o wysokosci pobieranego zasilku dla
bezrobomych lub o przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasilku; decyzji
o przyznaniu emeryiury, renty lub zasilku, swiadczenia przedemerytalnego wraz z ostatni^
decyzji waloryzacyjn^ lub irmych nie wymienionych powyzej dokumentow mog^cych

04^

przyczynic si^ do okreslenia stanu faktycznego niezbednego do ustalenia sytuacji zyciowej,
rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu).
„§5b. Osoba korzystaj^ca ze swiadczen Funduszu. ktora zlozyla wniosek niezgodny
z prawda (stanem faktycznym), przedlozyla sfalszowany dokument lub w inny sposob
swiadomie i ceiowo wprowadzila pracodawc^ lub Komisja Socjaln^ w bl^d, albo
wykorzystata przyznane srodki z Funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem traci prawo do
korzystania ze srodkow Funduszu przez dwa kolejne okresy, na jakie mozna otrzymac dane
swiadczenie lub pomoc. Ponadto jest obowi^zana do niezwiocznego zwrotu otrzymanego
swiadczenia."
§3
W Regulaminie Zakiadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych ustala si^ no we brzmienie §10
i§ll.
,,§10. Podstawe wyplaty na pokrycie kosztow na dzialalnosc kulturalno-oswiatow^
poniesionych przez pracownikow (zakup biletow wstepu na imprezy. itp.) stanowia bilety lub
rachunki wstepu do piacowek kulturainych. Decyzje o pokryciu kosztow b^d^ podejmowane
kazdorazowo w zaieznosci od posiadanych srodkow Funduszu.*'
„§11. Wydatki zwi^zane z fmansowaniem imprez i spotkah okolicznosciowych, zakupem
talonow, paczek oraz swiadczeniami pieni^znymi dla pracownikow z okazji swi^t b^d^
ustalane kazdorazowo w zaieznosci od posiadanych srodkow Funduszu."
§4
Wprowadza si^ wzor wniosku o przyznanie swiadczenia z Funduszu stanowiqcy zal^cznik
nr 1 do Regulaminu Zakiadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych, w brzmieniu okreslonym
w zalqczniku nr 1 do niniejszego zarz^dzenia.
§5
Pozostale postanowienia Regulaminu pozostaj^ bez zmian.
§6
Wykonanie zarz^dzenia powierzam samodzielnemu referentowi ds. kadr oraz Czlonkom
Komisji Socjalnej.
§7
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Za^acznik nr 1 do Zarz^dzenia Nr 6/13Dyrektora Mazowieckiego Zespolu Parkow Krajobrazowych
zdnia

2013 r.

Zaiacznik nr 1 do Regulaminu Zakiadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych.
Otwock. dn
Imii^ I nazwisko

Mazowiecki Zespot Parkow Krajobrazowych
Komisja Socjalna
w/m
WNIOSEK
Wnosz^ 0*:
1) przyznanie swiadczenia z zakiadowego funduszu swiadczen socjalnych
2) dofmansowanie wypoczynku letniego w dniach
jednoczesnie oswiadczam co nast^puje:
1) We wspolnym gospodarstwie domowym pozostaje wraz ze mna

osob

Imi^ i nazwisko, wiek i stopieh pokrewiehstwa
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2) Sredni miesieczny dochod netto za okres trzech ostatnich miesi^cy na jednego czlonka gospodarstwa
domowego uzyskany bez wzgi^du na jego zrodlo wynosil

z\.

3) Dodaikowo wniosek uzasadniony jest nastepujacymi okolicznosciami:

4) Do wniosku zaiaczam nast^pujace dokumenty potwierdzaj^ce prawdziwosc powyzszych informacji.
a)
b)
c)
d)
e)

0
Prawdziwosc wyzej przedstawionych
informacji
potwierdzam
odpowiedzialnosci pracowniczej oraz kamej za oszustwo z art. 286 k.k.

wlasnym

podpisem,

swiadomy

fpodpis

praanvnika)

Zgodnie
ipodpis itialu

kadr)

* niepotrzebne skresHc

Zgodnie z protokolem z dnia

kwota dofinansowania

z\o

Kwota podatku
Podpisy Komisji:
1
2
3
4
Pouczenie:
Przez gospodarstwo domowe rozumie si? zespoi osob spokrewnionych lub niespokrewnionych,
mieszkaj^cych razem i wspolnie utrzymuj^cych si?.
Sredni miesieczny dochod netto na jednego czlonka gospodarstwa domowego oblicza sie dziel^c laczny
dochod (netto) gospodarstwa domowego z trzech ostatnich miesiecy przed dniem ziozenia wniosku przez
trzy, a nast^pnie dziel^c tak otrzyman^ kwote przez ilosc czlonkow gospodarstwa domowego. Przez dochod
rozumie si? wszelkie finansowe pozytki czerpane z roznych zrodel, w tym z tytulu wynagrodzeh z umow
o prace wykonywanych u innego pracodawcy niz MZPK.
Osoba korz>'stajaca ze swiadczen Funduszu, ktora zlozyla oswiadczenie niezgodne z prawd^, przedlozyla
sfalszowany dokument lub w inny sposob swiadomie i ceiowo wprowadzila pracodawce w bl^d albo
wykorzystata przyznane srodki z Funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem, traci prawo do korzystania ze
srodkow Funduszu przez dwa kolejne okresy, na jakie mozna otrzymac dane swiadczenie iub pomoc.
Ponadto jest obowit^zana do niezwiocznego zwrotu otrzymanej kwoty doplaty lub pomocy.

