Załącznik Nr 1/2018
do Zarządzenia Nr 15./2017/2018

ANEKS Nr

1/2018

do
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
IV

w
Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Roweckiego-Grota w Piotrkowie Trybunalskim

wprowadzony
Zarządzeniem Nr 8/2017

Na

Regulaminie

podstawie zaleceń

pokontrolnych

z

dnia 15.03.2017

r.

Państwowej Inspekcji Pracy wprowadzam zmiany w

ZFŚS.

Lub

Wprowadzam do Regulaminu

ZFŚS

następujące zmiany.
$1

W rozdziale IV

osoby uprawnione do korzystania z funduszu pkt.1l ppkt.
świadczeniach
przebywający
na
urlopach
macierzyńskich,
zwolnieniach lekarskich (bez formy dofinansowań do wczasów)”
—

b

skreślenie zapisu
„Pracownicy
rehabilitacyjnych,
długotrwałych

A

Wprowadzono zapis w ppkt.
b) „Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, świadczeniach rehabilitacyjnych”
oraz poprzez dodanie ppkt.
i) „Pracownicy przebywający na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (bez formy dofinansowań do
wczasów)
W rozdziale V $ 7 pkt. 6
- skreślono się zapis „Dzieci pracowników mogą korzystać, co roku z jednej zorganizowanej formy
wypoczynku udokumentowanej ( fakturą lub rachunkiem w porozumieniu z zakładem pracy
współmałżonka, w przypadku wypłaty dofinansowania w zakładzie współmałżonka pracownik ma
prawo ubiegać się o dofinansowanie różnicy pomiędzy kwotą faktury a otrzymanym dofinansowaniem
zaświadczenie zakładu pracy współmałżonka o wypłaconym lub nie
należy przedłożyć
dofinansowaniu).
A

Wprowadzono zapis — „Dzieci pracowników mogą korzystać, co roku z jednej zorganizowanej formy
wypoczynku udokumentowanej fakturą lub rachunkiem”.
W rozdziale VI $ 8
- skreślono
zapis „Pożyczka na cele mieszkaniowe może być przyznana pracownikowi, który
przepracował w szkole minimum 1 rok, a umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony lub
renciści mogą korzystać z
określony z warunkiem spłaty do dnia rozwiązania umowy, emeryci
„Funduszu mieszkaniowego” dla, których IV LO było ostatnim miejscem pracy z którego przeszli na
i

emeryturę lub rentę.
A

„Pożyczka na cele mieszkaniowe może być przyznana pracownikowi, z którym
umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony lub określony z warunkiem spłaty do dnia
rozwiązania umowy o pracę, emeryci renciści mogą korzystać z „Funduszu mieszkaniowego” dla,
których IV LO było ostatnim miejscem pracy z którego przeszli na emeryturę lub rentę.

Wprowadzono zapis

—

i

82
Aneks obowiązuje

z

mocą od dnia

1

marca 2018 roku.
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