Aneks do regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Z dnia 14 marca 2015r.

W uzgodnieniu z działającymi w Centrum Kształcenia Zawodowego związkami zawodowymi oraz
pracownikami, wprowadza się następujące zmiany w regulaminie:
§ 6 otrzymuje brzmienie:
Środki funduszu przeznacza się na świadczenia i usługi socjalne w dwóch kategoriach:
- świadczenie przyznawane indywidualnie tzw. ulgowe, kierowane do konkretnej uprawnionej osoby
wg. kryterium socjalnego
- świadczenia przyznawane grupowo tzw. nie ulgowe, korzystanie z tego świadczenia i usługi odbywa
się na równych zasadach , nie stosuje się kryterium socjalnego – działalność w całości finansowana jest
z ZFŚS
Działalność i usługi socjalne świadczone na rzecz:
1. Pomocy z w związku z trudną sytuacją rodziny
2. Pomocy finansowej lub rzeczowej osobom dotkniętym wypadkami losowymi po ich
udokumentowaniu
3. Świadczeń urlopowych
„Świadczenie urlopowe”- określone w art.53 ust. 1a Karty Nauczyciela- jest świadczeniem
należnym, które należy wypłacić nauczycielowi do 31 sierpnia każdego roku i którego wysokość
uzależniona jest od wymiaru czasu pracy i długości zatrudnienia w danym roku szkolnym.
4. Pomocy mieszkaniowej w formie pożyczek na:
a) Uzupełnienie własnego wkładu budowlanego na mieszkanie spółdzielcze przydzielane na
warunkach lokatorskiego lub spółdzielczego prawa do lokalu
b) Pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność
c) Uzupełnienie wkładu własnego na budowę jednorodzinnego bądź lokalu stanowiącego
odrębną nieruchomość,
d) Adaptacje pomieszczeń (strych, suszarnia) na cele mieszkaniowe,
e) Przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej
f) Remont i modernizację mieszkań, domów jednorodzinnych oraz lokali stanowiących
odrębną nieruchomość
5. Działalność kulturalno- oświatową, sportowo- rekreacyjną, rekreacyjno- turystyczną oraz inne
formy wypoczynku i rekreacji (pikniki, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, imprezy sportowe,
rekreacyjne).
6. Zakup dla dzieci do lat 15, będących na utrzymaniu pracownika, paczek z okazji Świat Bożego
Narodzenia w ramach limitu ustalonego w planie rocznym nie przekraczającego 10%
minimalnego wynagrodzenia (wartość jednej paczki).

§ 8 pkt. 1 uzyskuje brzmienie:
Uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są:
a) Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie:
- umowy o pracę na czas określony i nieokreślony
- powołania
- mianowania
oraz członkowie ich rodzin
b) Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i zdrowotnych oraz członkowie
ich rodzin
c) Emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin
d) Dzieci własne pracowników i przysposobione do momentu ukończenia przez nie nauki, jednak nie dłużej
niż do 25 roku życia
e) Dzieci do 20 roku życia po zmarłym pracowniku, jeżeli jego zgon nastąpił w czasie trwania zatrudnienia,
jeśli były na jego utrzymaniu
f) Oraz inne osoby (partner, partnerka, konkubent, konkubina)
W przypadku usług ulgowych- kryterium socjalne wspólne

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania
Gorzów Wlkp. 14.03.2015r.

………………………………………………………………………..
(przedstawicie związków zawodowych)

………………………………………………………………………
(dyrektor placówki)

