Załącznik nr 1

Regulamin Komisji Socjalnej
w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu
§1
1.

Niniejszy Regulamin Komisji Socjalnej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady
tworzenia oraz działania Komisji Socjalnej, zwanej dalej Komisją.

2.

Komisja Socjalna to zespół powołany przez Dyrektora CRE WŁ w Zgierzu w składzie
określonym w

§ 5 pkt 1 Regulaminu ZFŚS, w oparciu o wyniki wyborów

przeprowadzonych przez wymienione w Regulaminie

grupy zawodowe w CRE WŁ

w Zgierzu.

§2
1.

Wybory przedstawicieli do Komisji Socjalnej odbywają się przy zachowaniu
następujących zasad:
1). Członków Komisji Socjalnej w każdej z grup zawodowych, o których mowa w § 5 pkt
1 ppkt 1 i 2 Regulaminu ZFŚS, wybiera się spośród dowolnej liczby kandydatów
zgłaszanych ustnie przez pracowników uczestniczących w zebraniu.
2). Głosowanie na kandydata na członka do Komisji Socjalnej jest tajne i przeprowadza
je Komisja Skrutacyjna na kartach do głosowania.
3). Przedstawicielem do Komisji Socjalnej wybrany zostaje ten kandydat, który
w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów „za”.
4). W przypadku kiedy dwóch lub więcej kandydatów do Komisji Socjalnej uzyska taką
samą liczbę głosów „za”, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zarządza dodatkowe
głosowanie obejmujące jedynie kandydatów mających tę samą najwyższą liczbę
głosów.
5). Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników
głosowania oraz podaje Dyrektorowi nazwiska wybranych na członków Komisji
Socjalnej.
6). Dyrektor CRE WŁ w Zgierzu powołuje członków Komisji Socjalnej zarządzeniem.

2.

Członkowie Komisji powoływani są na czas nieokreślony.

3.

Członkostwo w Komisji wygasa z dniem rozwiązania umowy o pracę lub z chwilą złożenia
przez członka pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji lub z chwilą odwołania z pełnionej
funkcji.
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§3
1.

Zadania główne Komisji Socjalnej są określone w § 5 pkt 3 Regulaminu ZFŚS.

2.

Do innych zadań Komisji należy w szczególności:
1). zgłaszanie nowych rozwiązań w zakresie gospodarowania Funduszem w oparciu
o analizę potrzeb pracowników,
2). odbywanie posiedzeń zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek
każdego z członków Komisji Socjalnej,
3). przygotowywanie protokołów ze spotkań Komisji Socjalnej,
4). informowanie pracowników o decyzjach dotyczących złożonych przez nich
wniosków,
5). tworzenie i przekazywanie analiz dotyczących funduszu socjalnego,
6). monitorowanie bieżących wydatków.

3.

Powyższe zadania realizowane są w uzgodnieniu z Dyrektorem CRE WŁ w Zgierzu.

§4
1.

Komisja Socjalna dokonuje wyboru przewodniczącego spośród członków Komisji na
pierwszym posiedzeniu lub w sytuacji powstania wakatu na tym stanowisku.

2.

Przewodniczący Komisji:
1). kieruje pracami Komisji, w tym zwołuje i zapewnia sprawny oraz prawidłowy
przebieg obrad Komisji Socjalnej,
2). dba o opiniowanie wniosków osób ubiegających się o świadczenie, zgodnie
z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

3.

Posiedzenia Komisji Socjalnej zwoływane są w miarę potrzeb.

4.

W posiedzeniu Komisji może uczestniczyć pracownik Działu Kadr, Działu Księgowości,
Główny Księgowy, Dyrektor CRE WŁ w Zgierzu, przedstawiciele zakładowych organizacji
związkowych.

§5
1.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy składu Komisji oraz Przewodniczącego.

2.

Członkowie Komisji będący wnioskodawcami, podlegają wyłączeniu od prac Komisji na
czas rozpoznania ich wniosku.

3.

Opinia Komisji Socjalnej jest dołączana do wniosku osoby ubiegającej się o świadczenie.
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§6
1.

Z każdego spotkania Komisji sporządza się protokół.

2.

Protokół, o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać: datę i miejsce zebrania, imiona
i nazwiska wszystkich obecnych na zebraniu, wykaz uchwał podjętych przez Komisję
w trakcie zebrania. Protokół podpisują Przewodniczący oraz protokolant.

3.

Protokół przechowuje się w dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§7
Członkowie Komisji Socjalnej zobowiązani są do zachowania szczególnej poufności
przekazywanych przez wnioskodawców danych oraz kierowania się zasadą bezstronności,
sprawiedliwej oceny oraz właściwej gospodarności środkami.

§8
1.

Regulamin wchodzi w życie wraz z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, jako załącznik stanowiący jego integralną część.

2.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych Dyrektor CRE WŁ w Zgierzu może wyrazić
zgodę na odstąpienie od procedur określonych w niniejszym Regulaminie.
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