
ZARZĄDZENIE NR 96/2017
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji socjalnej

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 800) oraz § 10 ust. 2 Regulaminu ZFŚS w Urzędzie Gminy w Pysznicy 
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4/2013 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 lutego 2013 roku 
z późniejszymi zmianami

zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaję regulamin pracy komisji socjalnej w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Tadeusz Bąk
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2017

Wójta Gminy Pysznica

z dnia 22 września 2017 r.

Regulamin pracy komisji socjalnej
określa tryb powołania, kompetencje, zakres i sposób działania tej komisji.

§ 1.  Komisja socjalna:

1. Komisja socjalna powoływana jest na podstawie zapisów zawartych w Regulaminie ZFŚS.

2. W skład Komisji socjalnej wchodzi 4 członków, powoływanych w drodze głosowania pracowników, 
spośród zgłoszonych przez nich kandydatów.

3. Członkowie Komisji socjalnej powołują przewodniczącego, wyłonionego w drodze jawnego głosowania.

4. Członkowie Komisji wybierani są na 4 letnią kadencję. Członkostwo w Komisji wygasa z dniem 
rozwiązania umowy o pracę lub z chwilą złożenia przez członka pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji.

5. W przypadku pisemnej rezygnacji członka komisji na jego miejsce wybierany jest nowy członek komisji 
na zasadach określonych w pkt. 2.

§ 2.  Zadaniami Komisji socjalnej są przede wszystkim:

1. Planowanie wydatków i proponowanie podziału środków.

2. Zgłaszanie nowych rozwiązań opartych na potrzebach pracowników.

3. Cykliczne odbywanie posiedzeń, zwoływanych przez pracodawcę lub na wniosek każdego z członków 
Komisji socjalnej, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Rejestrowanie napływających wniosków.

5. Weryfikowanie poprawności składanych przez pracowników wniosków pod względem formalnym.

6. Opiniowanie wniosków w oparciu o zapisy Regulaminu ZFŚS i zgłaszanie pracodawcy propozycji 
odrzucenia lub przyznania świadczenia ze środków socjalnych.

7. Przygotowywanie protokołu ze spotkań Komisji socjalnej.

8. Informowanie pracowników o decyzjach dotyczących złożonych przez nich wniosków.

9. Nadzór nad procesem wypłaty przyznanych środków.

10. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów.

11. Tworzenie i przekazywanie zestawień, statystyk i porównań dotyczących funduszu socjalnego.

12. Monitorowanie bieżących wydatków.

Powyższe zadania realizowane są w uzgodnieniu z Pracodawcą.

§ 3.  Przewodniczący Komisji socjalnej: 

1. Reprezentuje interesy pracowników w kontaktach z pracodawcą.

2. Zapewnia sprawny przebieg obrad Komisji socjalnej.

3. Dba o działanie i podejmowanie decyzji zgodne z przepisami ustawy o ZFŚS.

4. Współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
ZFŚS w urzędzie.

§ 4.  Zadania administracyjne Komisji Socjalnej polegające w szczególności na:

1. Gromadzeniu dokumentacji pracowniczej niezbędnej do prawidłowego dysponowania środkami 
funduszu.

2. Protokołowanie obrad Komisji socjalnej.

Id: 9EB42051-98DB-4419-97A0-B17BADC43B1C. Podpisany Strona 1



3. Nadzorowaniu wypłat przyznanych świadczeń.

3. Przechowywaniu dokumentacji związanej z realizowanie polityki socjalnej w urzędzie.

§ 5.  Postanowienia końcowe:

1. Komisja socjalna stosuje przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz przepisy 
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2. Członkowie Komisji są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie 
danych osobowych.

3. Komisja kieruje się zasadami bezstronności i sprawiedliwości oraz gospodarności.

4. Komisja ma prawo do korzystania z pomocy i porad referatu finansowego i budżetu oraz komórki do 
spraw kadrowych urzędu, a także do zasięgania porad prawnych radcy prawnego urzędu.

5. Komisja socjalna działa w godzinach służbowych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
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