
Zarządzenie  nr 5/2021

Dyrektora Przedszkola nr 10 w Lublinie

z dnia 16 lutego 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Przedszkola nr 10 w Lublinie

Na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
oraz Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

§1
Wprowadzam zmiany w zapisach do Regulaminu:
1. w § 24 ust.4:  „Pożyczka podlega oprocentowaniu  w wysokości 3 %  od kwoty przyznanej
pożyczki”.
2. W  §  28  wprowadzam  ustęp  2  o  następującej  treści:  „Umowa  o  pożyczkę  zwrotną
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o którą występuje z wnioskiem dyrektor przedszkola,
zawierana jest  w imieniu „Pracodawcy” przez wyznaczoną zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin
osobę zastępującą dyrektora”.
3. W  §  30   wprowadzam  ustęp  7  o  następującej  treści: „W  razie  nieobecności  dyrektora,
wszelkie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o które ubiegają się uprawnieni
wskazani w niniejszym regulaminie, w tym dyrektor przedszkola, w imieniu „Pracodawcy” podpisuje
osoba  zastępująca  dyrektora,  powołana  na  podstawie  pełnomocnictwa  wydanego  zarządzeniem
Prezydenta Miasta Lublin”.
4. Zmianę zapisu w załączniku nr 10 – Umowa  o pożyczkę zwrotną z zakładowego funduszu
świadczeń  socjalnych-  §  1  otrzymuje  następująca  treść: „Na  podstawie  decyzji
z  dnia  ...........................Pracodawca  przyznaje  Pożyczkobiorcy  ze  środków  zakładowego  funduszu
świadczeń socjalnych pożyczkę zwrotną,  której    oprocentowanie wynosi 3 % od kwoty przyznanej
pożyczki,  w wysokości ….........zł. słownie złotych: .........… z przeznaczeniem na .............................…”.

                                                                   §2
Powyższe zapisy uzgodniono z organizacjami związkowymi działającymi w przedszkolu.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Organizacje związkowe:                                                                    Dyrektor Przedszkola nr 10 w Lublinie:

Małgorzata Bartoszewicz
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