
ZARZĄDZENIE NR 0050.318.2019 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 28 października 2019 r. 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych                    

w Urzędzie Gminy Nędza  

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2019 r. poz. 506 z późn. ) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352) oraz po 

uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez pracowników Urzędu Gminy w Nędzy do 

reprezentowania jej interesów zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.  

 

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nędza 

wprowadzonym Zarządzeniem Nr 0050.237.2019r. Wójta Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 

2019r., zwany dalej Regulaminem wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 5.  Środki Funduszu przeznacza się na następujące cele i rodzaje działalności socjalnej: 

 

Lp. Rodzaj pomocy: 

 

Kryterium Wysokość środków 

określa: 

1. dofinansowanie wypoczynku 

urlopowego organizowanego 

we własnym zakresie 

Wykorzystanie urlopu 

wypoczynkowego w części nie 

krótszej niż 14 kolejnych dni 

kalendarzowych 

Załącznik Nr 3 do 

niniejszego Regulaminu 

2. paczki świąteczne dla dzieci 

do ukończenia 14 roku życia. 

 

Prawo przysługuje do końca 

roku kalendarzowego, w 

którym dziecko ukończy 14 lat 

Załącznik Nr 4 do 

niniejszego Regulaminu 

3. Pomoc finansowa w trudnej 

sytuacji życiowej, rodzinnej i 

materialnej 

Prawo przysługuje emerytom i 

rencistom, którzy rozwiązali z 

Urzędem Gminy Nędza umowę 

o pracę w związku z przejściem 

na emeryturę lub rentę, 

pracownikowi, pracownikowi 

na wniosek pracodawcy lub 

innego pracownika Urzędu 

Gminy Nędza 

Załącznik Nr 5 do 

niniejszego Regulaminu 

4. Pomoc w czasie wzmożonych 

wydatków świątecznych 

 

Prawo przysługuje 

pracownikowi Urzędu Gminy 

Nędza 

Załącznik Nr 8 do 

niniejszego Regulaminu 

 

2. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.237.2019r. Wójta Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 

2019r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Dodaje się Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.237.2019r. Wójta Gminy Nędza z 

dnia 1 sierpnia 2019r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 



 

 

 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 0050.318.2019  

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 28 października 2019r. 
 

Załącznik Nr 6 

do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Urzędzie Gminy Nędza  

Zarządzenie Nr 0050.237.2019 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 1 sierpnia 2019r. 
 
 
 

Nędza, dnia ………………………… 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ  

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU GMINY W NĘDZY 

 

Nazwisko i imię: 
 

 

Adres zamieszkania: 
 

 

Jednostka organizacyjna: 
 

 

 

Osoba uprawniona : 

 

 pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy 

Nędza niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy 

 pracownik przebywający na urlopie wychowawczym 

 emeryt i rencista, który rozwiązał z Urzędem Gminy Nędza umowę                      

o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 

 

Wnioskuję o: 

 

 dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym 

zakresie 

 paczkę(i) świąteczne dla dziecka/dzieci do ukończenia 14 roku życia 

 pomoc finansowa w trudnej sytuacji życiowej 

 pomoc w czasie wzmożonych wydatków świątecznych 

 

W przypadku kiedy aktualna sytuacja życiowa, rodzinna i materialna wnioskującego w stosunku do poprzedniego roku kalendarzowego 

uległa zmianie powodującej zaszeregowanie do grupy dochodowej niższej lub wyższej (np.: podjęcie pracy, utratą pracy, urodzenie się 

dziecka, itp.) do obliczenia średniego miesięcznego dochodu brutto przyjmuje się okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym 

zostaje złożony wniosek - do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o zarobkach współmałżonka lub zaświadczenie/oświadczenie 

o braku uzyskiwania dochodów. 

 

 

Prawdziwość danych przedstawionych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy(a) 

odpowiedzialności przewidzianej w Regulaminie w §        4 ust. 5. 

 

………………………………………… 

            (podpis) 

 

Potwierdzenie udzielenia urlopu wypoczynkowego na okres nie krótszy niż 14 kolejnych dni kalendarzowych1: 

 

………………………………………….. 

data, podpis 

 

 

 
1dotyczy tylko zatrudnionych pracowników 



 

 

 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, 

jest Gmina Nędza z siedzibą w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 6, 47-440 Nędza. 

Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o 

przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: 

adres e-mail: dane osobowe@nedza.pl 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do korzystania z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Nędza. 

Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także 

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać: 

-w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

-w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla 

których zostały zebrane przez Gminę 

-cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych; 

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są 

nieprawidłowe możesz żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam 

sprawdzić prawidłowość tych danych; 

Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2,   00-193 Warszawa). 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, 

tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane 

przez okres 5 lat. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu 

określonym w przepisach RODO. 

 

 

 
 

 

……………………………………                                              …………………………………………. 

 

                                         data                                                                             podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zatwierdzono do wypłaty ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

 

KWOTA; ……………….. zł 

 

słownie: ……………………………………………………………………………………… 

 
 

 

Potwierdzenie uprawnienia przez pracownika reprezentującego załogę: 

 

 

 

 

………………………………………….. 

data, podpis 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

skarbnik gminy 

……………………………………… 

Wójt Gminy 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia Nr 0050.318.2019  

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 28 października 2019r. 
 

Załącznik Nr 8 

do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Urzędzie Gminy Nędza  

Zarządzenie Nr 0050.237.2019 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 1 sierpnia 2019r. 
 

 
 

 

 

POMOC W CZASIE WZMOŻONYCH WYDATKÓW ŚWIĄTECZNYCH 

 

 

 
Średni dochód przypadający na członka rodziny dofinansowanie  

 

w wysokości: 

poniżej aktualnie obowiązującego minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia* 
320,00 zł 

od 100% do 200% aktualnie obowiązującego minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia* 

310,00 zł 

powyżej  200%aktualnie obowiązującego minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia* 
300,00 zł 

 
 

 
 
 
 
 

 


