
ZARZĄDZENIE NR 5812022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 05 maja 2022 n

Na podstawię u.t. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2022 r, poz. 559) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r.

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z2022 r.,poz.923).

zarządzam co następuj ę:

§ 1. Wprowadza się Regulamin ZakJadowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu

Miastai Gminy Sobótka, zwany dalej:,,Regulaminem", stanowiący załącznikdozarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 46.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia}  mĄa

2020 t. w sprawie Regulaminu Zal<ładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta

i Gminy Sobótka

§ 3. Wykonanie i nadzót nad przestrzeganiem zamian do Regulaminu powierzam

Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4,Zatządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

JW*



Regulamin Zakładowego F'unduszu Świadczeń S o cj alnych

w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka

ROZDZIAŁI.
Zasady ogólne

§1
Podstawa prawna

1. NiniejszY Regulamin wydany został na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r, o zakładowym funduszu

świadczeń socjalnyclr i innych obowiązujących przepisów prawa pracy.

2.Do przepisów regulujących kwestie Funduszu należą:

a) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. IJ, z 2022 r,

poz.923),

b) RozPorządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r, w sprawie sposobu

ustalania Przeciętnej liczby zatrudnionych w celu llai'iczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych (Dz. U. z2009 roku, poz. 349),

c) Ustawa z dnia l0 paŹdziernika żOOż r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. lJ. z ż020,
poz.2207),

d) RozPorządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września ż021 r. w sprawie wysokości minimalnego
wYnagrodzenia za praaę oraz wysokoŚci minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz, |J. z ż021,
poz,1690),

e) Ustawa z dnia26 czerwca 1974 r, Kodeks Pracy (tj. Dz,IJ. z2020 r., poz. 7320, ze zm.)

f) Rozporządzente Pallamentu Europejskiego i Rady (UE) ż0161679 z dnia ż7 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochronY osob fizYcznYclr w związku z przefrłarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

PrzePĘwu takich danych oraz uclrylenia dyrektywy g5l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).

§2
Wyjaśnienie pojęć

U żyĄe w n in iej szym Re gulamin i e sformułow ania oznaczaj ą:

1. Regulamin - niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2. ZaklarJ -Urząd Miasta i Gminy Sobótka.

3. Pracodawca -Urząd Miasta i Gminy Sobótka.

4. Fundusz - Zakładov,'y Fundusz Świadczeil Socjalnych utworzony w Urzędzie Miasta i Grniny Sobótka.



5. Dochód brutto - wszystkie uzyskane przychody w rozumieniu ustaw podatku dochodowym od osób

fizYcznYch,nP, WYnagrodzęniazapracęwrazzewszystkimi dodatkami, nagrodami, premiami, stypendia,

renĘ emerytury, aiimenĘ, zasiłki i świadczenia wypłacane przez urząd pracy, ośrodek pomocy

sPołecznej, wYnagrodzenia z łtufu umów cywilnoprawnych - zlecenia, o dzieło, a także najmu i
dzierŻavlY itP., Po odjęciu kosźów ich uzyskania, a także dochody z provładzonej działalności
gosPodarczej, dzińalnoŚci twórczej i arlystycznej, członkostwa w społdzielni, wykonywania wolnego

zawodu, Pomniejszone o kwotę Świadczonychnarz,eczdzięcialimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą

sądową i kosztów uzyskania prąychodów.

6. Dochód na osobę w gosPodarstwie domorvym - dochód gospodarstwa domowego brutto podzielony
yzezliczbę osób zamieszkujących ta,",m i utrzymujących się wspólnie.

7. Średni dochód brutt"o - dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy

PoPrzedzającYch miesiąc wystąpienia z wnioskiem o przyznanie świadczeniawykazany w oświadczeniu
osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy.

8. EmerYt i Rencista, bYĘ pracownik zakładu - to osoba posiadająca aktualny status emeryt a orazrencisty
z ffiułu niezdolnoŚci do pracy lub mająca ustalone prawo do renty rodzinnej, której stosunek pracy z
Urzędem Miasta i Gminy w Sobótce, zastńromiązany w złłiązku zptzejściemna emeryfurę lub rentę.

9. Komisja socjalna - zespół rozstrzygający sprawy socjalne zgodnie z Regulaminem Komisji Socjalnej

Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

lO.UPrawnionY- osoba, uprawniona do korzystaniazFunduszu zgodnie z niniejszym regulaminem,
11. Minimalne wYnagrodzenie za pracę - kwota wynagrodzenia minimalnego, ustplana corocznie w

drodze wYdanego i ogłoszonego Rozporządzsnia Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia l0
paździemika}}l2 r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracę.

§3
przedmiot

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustaleni e źrodeł finansowania Futrduszu, zasad przeznaczenia
Środków z Funduszu na Poszczęgólne cęle i rodzaje działalności socjalnej, warułrki i tryby przyznawanla
Świadczeń orazkrąg osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń i usług finansowanych z Funduszu,
sposobu administrowania Funduszem.

§4
Sposób tworzenia funduszu

1. Fundusz, z którego finansowana jest zakładowa działalnośó socjalna,, tworzy się z corooznogo odpisu

Podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętne planowanej w danyn roku kalend arzorym liczby



osób zatrudrrionYclr w lJrzędzie, przeliczonej na etaty i skorygowanej na koniec tego roku do faktycznie
przecięhej liczby osób zatrudnionych w Urzędzie"

2, WYsokoŚĆ odPisu Podstawowego o którym mowa w ust. l , wynosi na jednego zatrudnione go 37,5 oń

Przeciętnego wYnagrodzenia miesięcznego w gospodarcę narodowej w roku poprzednim lub w drugim

PÓłroczu roku PoPrzedniego, jeżeli wynagrod zęnię ztego okresu stawiło kwotę wyższą.
3, Przeciętne wYnagrodzenie miesięczne o którym mowa w ust. 2, ogŁasza Prezęs Głównego Urzędu

statysĘcznego w,,Monitorze Polskim''.

4, Podstawę gosPodarowania środkami zakładowego funduszu, stanowią obowiązujące przepisy prawa,
niniejsą' Regulamin oraz coroczlly plan rzeczowo finansowy, określający podział środków
finansowYch Funduszu, na cele, rodzaje i formy działalności socjalnej na rzęcz osób uprawnionyclr,
ustalony w terminie do dna 31 marca każdego roku.

5. Środki Funduszu rnogą być zwiększone w szczególności poprzez:

a) darowiznY oraz zaPisy osob ftzycznyclr i prawnyclr dokonywane na rzecz Funduszu,
b) odsetki od środków Funduszu,

c) odsetki o oprocentowania poĘczekudzielonyclr na cele mieszkaniowe
d) dochodY z Ętułu sPrzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwĄclr służących działalności

socjalnej na rzecz Pracowników zakładu, w części nie przeznaczonej na utrzymanie
lub odtworzenie zakładowych obiektów socj alnych,

e) wierzytelności likwidowanego zakładowego funduszu socjalnego,

f) inne środki określone w art.7 ustawy o ZPŚS.

§5
Administracja Funduszem i podział środków

l, Za administrowanie funduszem i realizację postanowień regulaminu odpowiedzialny jest pracodawca.

2,DziałalnoŚÓ socjalna Prowadzona jest w oparciu o preliminarz (plan dochodów i wydatków), który ustala
pracodawca.wzór preliminarza stanowi załączniknr 1 do Regulaminu.

3, OŚwiadczenie o sYtuacji Ęciowej, rodzinnej i materialnej (zał. nr 3) każdy uprawniony ma obowiązek
ńoŻYÓ raz w roku do 30 maja na podstawie deklaracji podatkowej (z roku poprzedniego) składanej do
Urzędu Skarbowego, OsobY zatrudnione w trakcie roku, d. po 30 maja, składają oświadc zenie przy

PierwszYm wniosku. Ww oŚwiadczenie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosków uprawnionego i stosuje
się do niego zapisy § 12 pkt 4 i 5.

4, Osoba, która nie złoĘła irrformacji wyrnienionej w ust. 3 lub złożyła ja po terminie, albo nie podała
swoich dochodóą nie będzie mogła w caĘm danym roku kalęlrd arzowm korzystać z ulgowych
świadczeń finansowanych z Funduszu.

5. oświadczenie powinno byó złożone bezpośrednio I(omisji socja|nej.



6' Kwalifikac-ji wnioskow o dofinatlsowanie dokonuje Komisja socjalna zgodrrie z grupami określonymi w
w § 7 Regulaminu.

7' Skład Komisji Socjalnej, trYb jej Pracy oraz zadania określa Regulamin pracy Komisji socjalnej, który
stanowi załącznik nr 2 do RegulaIninu.

8, Decyzje w sprawie podziału środków Funduszu orzprzyznawania
osobom uprawnionym jest wstępnie dokonywana przez Komisję
Pracodawcę.

9, Środki Fundusz.,1 są gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym.
10, Środki Pozostaiące na rachunku bankowym Funduszu, które nie zostaĘwykorzystane w danym roku
kalendarzowym, przechod zą lta roknastępny.

§6

1' WYsokoŚÓ kwot na Poszczególne cele działalności socjalnej określana będzie corocznie w planie
rzeczowo- finansowYm Funduszu, w nastęPujących propor cjach, z zastrzeżeniem wprowadzonych zmian:l) Świadczenie urloPowe, doPłata do wypoczynku, leczenia sanatoryj ne, działalnośó kulturalno _

oświatowa oraz spoltowo - rekreacyj na - 60 oń

2) Pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresach świątecznyc h orazzapomogi
finansowe -20%

3) Pożyczki na cele mieszkaniow e - 20oń

§7

1, kwota prą]znanlgo Ćwiadczenia zależnajest między innymi od wielkości środków znajdujących się w
Posiadaniu oraz odwYsokoŚci dochodu miesięczneg o przypadającego na jednego członka rodziny i wynosi:

l00 % otrzYmają osoby uąrskujące dochód na osobę w rodzirrię do 1.500,00 zł;
90 oń otrzymają osoby uzyskujące dochód na osobę w rodzinie od 1.501,00 do 2.500,00 zł;
80 Yo otrzymają osoby uzyskujące dochód na osobę w rodzinie od 2.501,00 do 3.500,00 zł;
70 0ń otrzymają osoby uzyskujące doclród na osobę w rodzinie od 3.501,00 do 4.500,00 zł;
60%ootrzymająosobyuzyskującedochódnaosobęwrodzinieod 

4.50],00do5.500,00zł;
50 Yo otrzymają osoby uzyskujące dochód na osobę w rodzinie od 5.501,00 do 6.500,00 zł;
40 oń otrzymają osoby uzyskujące doclród na osobę w rodzinie od 6.501,00 do 7.500,00 zł;
30 %o otrzymają osoby uzyskujące dochód na osobę w rodzinie od 7.501,00 do 8.500,00 zł;
20 %o otrzymają osoby uzyskujące dochÓd na osobę w rodzinie od 8.501,00 do 9,500,00 zł;
10 %o otrzYmają osobY uzyskujące dochód na osobę w rodzinie powyżej 9.501,00 zł,

świadczeń socjalnych poszczególnyrn

i zatwięrdzana lub zmieniana przez

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)



§8

1, WYsokoŚĆ zapomóg socjalnych i losowych (wyłączając zapomogi socjalne z ĘĄułu zwiększonych

wYdatków na Święta) uzależniona jest od potrzeb osób uprawnionych oraz wysokości posiad anych ptzez

Fundusz Środków. O przyznanie zapomóg mogą występować uprawnieni lub Komisja Socjalna. Wysokośó

przyznanej zapomogi nie moze przekroczyć kwoty 1 500, 00 zł.

ROZDZIAŁII
Uprawnieni do korzystania z funduszu

§9
Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych

l. Do korzystania ze środków Funduszu uprawnieni są:

1) PracownicY zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (powołani, mianowani, wyboru) na czas

okreŚlorrY i czas nieokreślony, na okres próbny, na czas wykonywania określonej pracy, na

zastęPstwo, w PełnYm i niepełnym wymiarze czasu pracy, w okresie wypowiedzenia, od pierwszego

dnia do ostatniego dnia pracy;

2) pracownicy przebyrvaj ący na urlopacli macierzyńskich i wychowaw czy ch;

3) emeryci i renciŚci, ktorzy są byłyrni pracownikami, dla których Zakład był ostatnim miejscem pracy

i ktorzY otrzYrnali bezpośrednio po okresie zatrudnien ia w Zakładzie albo po okresie pobierania

renĘ świadczenie emerytalne lub rentę,

4) członkowie rodzin wymienionych w ust, 1 pkt. l - 3 tj.;

a) Współmałżonek pracownika, emerytów lub rencistów;

b) Konkubina lub konkubent niepozostający(a) w związku małzeńskim, rnieszkający(a) i

ProwadzącY(a) wspólne gospodarstwo domowe razem z osoba wymieniona w pkt. 1 _3;

c) Pozostające na utrzytnaniu osoby uprawnionej dzięci własn e, dzieci przysposobione oraz przyjęte na

wYcliowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków i rodzęństwo w wieku do

ukończęnia ] 8 lat, a jeżeli kształcą się w szkole - do czasu ukoń częt^ia nauki, potwierdzonej

stosownynr dokumentem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat

5) członkowie rodzin po pracowniku zmarĘm czasie trwania zatrudnienia w lJrzędzie Miasta i Gminy
Sobótka - posiadający uprawnienia do świadczeń rentowych po zmaĄm pracowniku.

2. Na Prawo Pracownika do korzystania zę świadczeń Funduszu nie ma wpływu fakt korzyst ania z urlopu

bezPłatIrego, atakże odbywanie służby wojskowej, chyba ze Pracownik w Ęrn czasie jest zatrudniony

gdzie indziej i na tej podstawie korzysta zę świadczęil

3. WsPÓłmałżonek, o którym rnowa w ust. 4lit. a,traci prawo do usług i świadczeri finansowanych z

Funduszu w przypaciku orzęczenia separacji lub rozwodu, choćby orzeczenieto nie było prawomoone.



ROZDZIAŁIII

P rzy znaw anie świad czeń

§10
Zasady przyznawania pomocy z Funduszu

1. Świadczenia z Fundu szu przyznaje się na zasadach określonycIr w Regulaminie.

2, Świadczenia z Funduszu udzielane są na pisenny wniosek określony w regulaminie i rnają cliarakter
uznaniowy.

3, W PrzYPadku odmoW Przlznania świadczenia Komisja socjalna nie ma obowiązku informowania
upoważnionej osoby pisemnie,

§11
Kryteria przy znaw ania świadczeń

1, PrzYznanie i wYsokoŚÓ dofirlansowania z Funduszu do ulgowych usług i świadczeń uzależnia się od
sYtuacji zYciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

2. W pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym:

a) o niskim dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym,

b) wYchowującYm samotnie dzieci, wykazującym rriski doclród na osobę w gospodarstwie domowym
(do końca roku kalendarzowego, w któryrn dzięci te osiągną pełnoletnośó , a jeżeli uczą się do ukończenia
nauki, nie dłużej jednak niZ do ukończenia 25 roku Ęcia),
c) mającYm rodzinY wielodzietne, o niskim dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym,
d) Posiadają dzieci,ktore zę względu na stan zdrowia v,lymagająszczególnejtroski i opieki,
e) dotkniętYm PowaznYm wypadkięm losowym, w szQzególności gdy ucierpiĄ z powodu klęsk
zywiołowych,

g) poniosły wydatki na leczenie własne lub członków rodziny.
3,PrzY PrzYznawaniu Świadczęń Pracodawcabierzę pod uwagę wysokośó środków Funduszu,
4, Podstawę do PrzYznania Świadczęń stanowi dochód brutto tj.; łączny przychód roczny ( za rok

PoPrzedzającY rok, w którYm jest składarla informacja) pomniejszony o koszty uzyskania przyclrodrr
kaŻdego członka rodzinY Prowadzącego wspólnie gospodarstwo domowe i podzielony przez 1ż. Do
dochodu brutto nie wlicza się świadczenia wychowawczego przyznawanego na warunkach określonych
w ustawię drria l l lutego 2016 r. o pomocy państwa w wyclrowywaniu dzieci (Dz. U. z 20|9 r, poz.2407
zpoźn. zm).

5, GdY Po złożeniu irrfonnacji zmieniła się sytuacja nraterialna rodziny uprawnionogo do pomocy socjalnej,
w Porównaniu do sYtuacji w roktl poprzedninr ( np. utrata źródła doclrodu przez czŁonka rodziny lub



uzYskania nowego Źrodła dochodu) to, zalniast dochoclu takiej osoby (której nnieniła się sytuacja

materialna) zarok poprzedni, podaje się aktualnie osiągany dochód przeztąosobę, a następnie vrrylicza

się Średni miesięcznY dochód rodziny zgodnie z zasadami podanymi powyżej. W przypadku zmiany
liczbY członków rcdziny, uprawniony składa nową inform ację prze|iczając odpowiednio dochody.

§12
DokumenĘ niezbędne do przyznania świadczenia

l, Osoba uPrawniona ubiegająca się o przyznarrie świadczeń lub pomocy z Funduszu obowiązana jest

złożyó odpowiedni wniosek ( zał. 4, 5, 6)

2, W szczególnYch okolicznościaclr bezzwrotna zapomoga pienięzna moze byó przyznana osobie
uprawnionej na wniosek złożony przez inną osobę.

3. Informacje Podane Przez osobę uprawnioną w oświadczeniu oraz we wniosku, jak równieżwynikające z
innYch PrzedłożonYclr dokumentóą podlegają ochronie prawnej i służą wyłącznie d1a potrzeb

Przlznawania Świadczeń z Funduszu, a Pracodawca i członkowie Komisji socjalnej zobowiązani są do

zachowania poufności.

4. W PrzYPadku gdY oŚwiadczenie budzi wątpliwości, Komisja socjalna ma prawo żądaó od wnioskodawcy
dodatkowYch dokumentów uwiarygodniających sytuację materialną w rodzinie, adekwatrrych do rodzaju
dofinansowania, o które ubiega się wnioskodawca, w tym w szczególności zaświadczeń o osiąganyc1l

dochodach u innYch Pracodawców, dokumentów rozliczeniowych (formularzy PIT), zaświadczeń o
zarobkach człorrków rodzin, rachunków, oświadczenia współmałżonka o wysokości jego przeciętnego

miesięcznego dochodu brutto z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesi ąc złożenia wniosku,
zaŚwiadczęnia z urzędu PracY o zarejestrowaniu współmałżonkajako osoby bezrobotnej z wysokością

Pobieranego zasiłku lub bez prawa do zasiłku, odcinków emerytury lrrb renty lub innych dokumentów.
5. Brak Przedłożenla dodatkowyclr dokumentów wskazanych w ust. 4 powoduje odmowę przyznania

świadczenia,

6. W wYjątkowYcli wYPadkach świadczenie z Funduszu moze otrzymaó osoba uprawniona pomimo braku
lub niemoznoŚci wiarygodnego udokumentowania informacji zawartych we wniosku o przyznanie
Świadczenia. W takim przypadku od osoby uprawniorrej odbiera się oświadczenie o powodach, dla
których przedłożenie dokumentów nie jest mozliwę.

7, Wnioski o PrzYznanie Świadczeń z Funduszu wraz z oświadczeniem i odpowiednimi dokumentalni osoby
uprawnione składają u Wznagzonego członka Komisji socjalnej,

B, Wnioski, w którYch uPrawnieni nie wskażą dochodów członków rodziny, po wezwaniu do uzupełnienia i
dalszYm braku Prawidłowego uzupełnienia danych, zostaną rozpatrzone negaĘwnie.

9. ZaPomogi Pieniężne bęzzwrotne przyznawane w szczególnych przypadkaclr losowych, przyznawanę po

PrzedłoŻeniu odPowiednich dokumentów tj. wnioskuo odoirrka ronty lub omęrrury rachunków w
związku z Poniesionymi kosżarni leczetlia, zaświadczelria lekarskiego o przewlekłej chorobie.



§13

Kolejność rozpoznarvania wniosków

1, Wnioski o dofinansowanie rozpatrywal7e są przezKomisję Socjalną i akceptowa ne bądź odtzucone przez
Pracodawcę w terminie do 7 dni od jego złożenia, a świadczenie powinno być wypłacone w terminie do 7
dni od decYzji PracodawcY o PrzYznaniu świadczenia. Wyjątkiem są wnioskl o przyzltanie bezzwrotnej
zaPomogi Pienięznej, ktorerozPoznawane sąniezwłocznie od złożeniaczłonkowi Komisji Socjalnej.

§14
Konsekwencj e podania niep rawdziwych informacj i

1, osoba, która złoŻYła niePrawdziwe oświadczenie, podała niezgodne ze stanem faktycznym informacje lub
dokumentY o wYsokoŚci dochodów, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzy stŃa przyznane
Świadczenie na cele niezgodne z jego przeznaczenrem podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art.
233 § l Kodeksukarnego,

2, Osoba, która sPełnijakąkolwiek Przesłankę wymienioną w ust. 1 traci prawo do korzystania z Funduszu
Przez okres roku oraz jest zobowiązana do zwrotu niesłusznie pobranego świadczęnia socjalnego.

ROZDZIAŁI\I
Rodzaje świadczeń socjalnych oraz zakres działalności socjalnej

§15
Zakres działalności socjalnej

1. Działalnośó socjalna prowadzona w ZaiJadzie obejmuje:

a) dofinansowania do wYPoczynku urlopowego ręalizowane go przęz pracowników we własnym
zakresie tzw, ,,wczasów Pod gruszą", kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów i zimowisk oraz
obozów sportowych.

b) PomocY w ro.rni" bezzwrotnych zapomóg pieniężrrych udzielanych osobom uprawnionynr
znajdującYm się w trudnej sYtuacji materialnej, Ąciowej i rodzinnej w związku zę zdarzęniami losowymi
klęskami zywiołowymi i chorobami,

c) Pomoc materialna PrzYzftawanaw związku ze zwiększonyni wydatkami w okresie świątecznym,
d) zwrotne poĘczki na cele mieszkaniowe,

e) działalnośó kulturalno - oświatow a oraz spoftowo - rekreacyjna,

2, Wsą'stkie wYmienione wYżej świad częnia przyznaytanę są w oparciu o kryteria socjalne, o których mowa
w§9.



§16

Dofi nansowanie do wypoczynku

l. Ze środków Furrduszu możę zostać przyznanę dofinansowanie do wypoczynku organizowanego przez

pracowników we własnym zakresie tzw. ,,wczasów pod gruszą".

2. Jedna osoba uprawniona moze otrzymaó dofinansowanie do wypoczynku tylko raz w roku,

3. Osobami uprawnionymi do korzystania z tzw. ,,wczasów pod gruszą" są uprawnieni wskazani w § 9 ust.

1pkt.1-3.

4. WysokoŚĆ dofinansowania do wypoczynku, o któryln mowa w ust. 1 jest zróżriicowana i zalężna od

dochodu ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w § 1 1.

5, Warunkiem otrzymallia dofinansowania do wypoczynku, o którym mowa w ust. 1 jest min. ńożenię

wniosku o przyznanie dofinansowania, który stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu, w terminie do 30

czerwca oraz wykorzystania 1 4 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowęgo.

6, W prąypadku gdy osobą składająca wniosek nie jest pracownik (emeryt, rencista) dofinansowanie

wYPoczYnku następuje na podstawie złożonego wniosku o planowanym wypoczynku, w terminie do 10

Iipca, bez zaclrowania 14 dniowego rygoru wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

7. Pracownik, który otrzymał dofinansowanie do wypocrynku określonego w ust. 5 , a urlopu tego w całości

nie wYkorzystał, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania w terminie rniesiąca od

dnia podjęcia pracy po zakończonym urlopie,

§17
Zapomogi bezrłrotne

1, Zapomogi mogą być udzielane przede wszystkirn w przypadku:

a) dfugotrwałej choroby, indlłvidualnego zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub śmierci,

b) sieroctwa w wyriku wypadków przy pracy rodzicóą

c) trudnej sluacji materialnej spowodowanej innymi przyczynalni niż określone w lit. a i b, np.

katastrofami naturalnymi.

2. Zapomogi mogą byó realizowanę poprzezbezmvrotną pomoc pieniężną.

3. WYsokoŚÓ zapomogi jest zrożnicowalla i zależna od doclrodu ustalonego zgodrrie z zasadami określonymi

w§11.

4. Podstawą uzyskania bezzwrotnej zapomogi losowej lub socjalnej jest złożenie wniosku o udzielenie

zapomogi, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu,

5. Pomoc, o której lnowa w § 17 nie moze byóprzyznana częściej niżrazw roku, pozaprzypadkami, kiedy

Pracodawca z uwagi na szczególne okoliczrrości postanowi inacze1,



6. W przypadku gdy wniosek o udzielerrie zapomogi budzi wątpliwości, Komisja socjalna na prawo żądaó

od wnioskodawcy dodatkowycli dokumentów uwiarygodniających zdarzęnie. Brak przedłożenia

dodatkowych dokumentów powoduje nierozpatrzenie wniosku,

§18
pomoc materialna

1. Pomoc materialna związana ze zwiększonyni wydatkami w okresie świątecznym jest formą bezzvvrotnej

pomocy materialnej udzielanej wnioskodawcy nie częściej niż dvlarazy w roku,

2. Warunkiem otrzymania dofinarrsowania, o którym mowa w ust. l jest złożenię wniosku o przyznanie

dofinansowania, który stanowi zŃącznik nr 6 do Regulaminu.

§19

1. W ramach działalności wyn. w § 15 lit. e ze środków Funduszu mogą być dofinansowana działalności

sPońowo rekreacyjna organizowana w postaci rożnych form rekreacji ruchowej, sportowej,

uczestnictwa w imprezach i zajęciach rekreacyjnych, a w szczególności zakup biletów wstępu na imprezy

aĘstyczno - rozrywkowe ( do kiIl, teatrów, opeą koncertóą wystaw itp. ) orazna pĄrwalnie, baseny,

siłownie i aerobiki.

2. DziałalnoŚÓ kulturalno - oświatowa obejmuj e w szczególności udział i organizacje róznego rodzaju

imPrez kulturalnyclr ( grupowe o powszechnej dostępności w tym połączone z poczęstunkiem )

organizowanYch przez Pracodawcę wraz z zakupem upominków rzeczov,ych ( np. zabawy dla dzieci,

spotkania integracyjne dla pracowników, pikniki, wycieczki itp).

3. Ze Środków Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalrrych mogą być finansowane paczki świąteczne dla

dzieci osób uprawnionych, Decyzje o zakupie paczek podejmuje pracodawca po konsultacji z Komisja
Socjalną.

§20
Zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe

1.PoĘczki mogą byó udzielanę w przypadku:

a) zakupu lokalu lub dorrru mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnyln,

b) budowy lub rozbudowy domu mieszkalnego,

c) wykupu mięszkania lokatorskiego,

d) uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej,



e) Pokrycia kosztów wYkuPu lokalu mieszkalnego na własnośó oraz uzupełnieni a zaliczkl na wkład
budowlanY z związku z Przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu na prawo własności,

f) remont imodernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,

2. Osoba uprawniona ubiegająca się o przyznanie poĄzczki mieszkaniowej składa wniosek wg wzoru
określonego w załączniku nr 7 do Regulaminu.

3, Podstawą wYPłacerria PożYczki jest umowa zawarta między Pracodawcą, a osobą uprawnioną do
korzYstania ze Śwladczeń socjalnych z Funduszu, której wzór określony jest w załączniku nr 8 do
Regularninu.

4. ZabezPieczeniem poĘczki mieszkaniowej jest poręczenie spłaty prrynajmniej dwóch osób.
5, PoręczYcielem, o którym mowa z ust. 5 możebyó pracowrrik zatrudniony przynajmniej na czas trwania
umowy pożyczki.

6, Poręczycielem nie może by ć współmałżonek pożyczkobi orcy.

7, OProcerrtowanie PoŻYczki wYnosi 4ońw skali roku, w przypadkupożyczekudzielanych na okres do 12
miesięcY oraz70ń r','sakli roku, w przypadku pożyczekudzielonych na okres do 24 miesięcy.
8,Warunkiern PrzYnlania kolejnej poĘczkimieszkaniowej jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej.
9, W PrryPadku niesPłac enia PoĘczki przezpozyczkobiorcę obowiąz ek zapłaĘ przechodzna poręczycieli.
10, PoŻYczka Podlega natYclrmiastowej spłacie w całości w razieustania stosunku pracy.
1 1, WYsokoŚĆ PoĘczki nie moze przekroczyó 200 % wynagrodzenia pracownika w miesiącu
p opr zedzaj ącym podj ęc i e decyzj i o j ej przyznan iu.

12, Szczegołowe warunki przyznat'lia i spłaĘ pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa.

ROZDZIAŁV
postanowienia końcowe

§21

1, Zmialla Regulaminu moze nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygoreln niewazności w trybie
przew idzianym dla ustalenia Regu laminu.

2. Regulamin wclrodzi w Ęcie z dniem podpisania.

3, W sPrawaclr nic uregulowanYcli w niniejszym regulaminem stosuje się powszeclrnie obowiązujące
przepisy prawa.

§2ż

Świadczęnie z Funduszu ma charakter uznaniowy ( fakultatywny), a nie roszczeniowy. Uprawnionyn nie
PrzYsługuje Żądanie jakiegokolwiek ękwiwalęntu w przypadku nie korzystania zFunduszu.



§23

W PrzYPadku nie wykorzystania środków finansowych zgodnie z ustaleniami rocznego planu rzeczowo -
finansowego, Pracodawca na wniosek Komisji, moze dokonać przesunięcia środków finansowych na inny

rodzaj działalności.

§24
Ochrona danych osobowych osób uprawnionych

1. Dane osób uprawnionych są przetwarzanena podstawie afi.8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń

socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

zdnia2] kwietnla2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwatzaniem danych osobo-

wych... (Dz.Urz. UE Ll1911 z4.5.ż016).

2, Dane osób uprawtlionych są przetwarzane przez Pracodawcę oraz działającyclr w jego irnieniu iz jego

uPoważIrienia członków Komisji socjalnej, zobowiązanych do zaclrowania w tajemnicy danych w okresie

wykonywania funkcjiw komisji oraz po jej zakończeniu.

3. Dane osób uprawlrionyclr są przetwarzanewyłącznie w celu realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń

z Funduszu.

4, OsobY uPrawnione przekazują swoje dane osobowe w fonnie oświadczenia pisemnego, stanowiącego

częŚÓ wniosku o przyznanie świadczęnia zFunduszu lub osobnego dokumentu, jeśli jest to konieczne.

W Przypadku potwierdzania danych dokumentujących spełnienie kryterium socjalnego osoby uprawnione

przedstawiają oświadczenia i zaświadczenia.

5. Dane osobowe osób uprawnionych są przechow}"wane przez okres ubiegania się o świadczenie,jego usta-

lenie i realizację, atakżę okres 3 lat od dnia wyrnagalności roszczenia, zgodnie z art. ż91 § 1 k.p. Po upĘwie
tego okresu są niszczone w sposób uniemozliwiający ich odtworzerrie.

6. Osoba uPrawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia

(bYcia zaPomnianym) danych albo ograniczenia ich przetwaruania, przenoszenia danych do irrnego adrnini-

stratora, otrzymanych w ustrukturyzowanym formacie (np, w pliku pdf), sprzeciwu wobec przetwarzania

danyclr.

fngr

podpis i pieczątka wcy



Zalącznik nr l do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
Nr 58.2022 z dnia 05 maja2O2ż r.

PRELIMINARZ na rok 20.....

Środki Finansowe pozostałe z roku ubiegłego:

PLAN:

Razem:

Lp. Nazwa swiadczenia Kwota
1 Swiadozenia uflopowe, dopłata Oo wypoózynku, teczenie

sanatoryj ne, fi nansowanie imprez sportowych i kulturalnych
Do

( 60%)
2. Pomoc finansowa w związkuze zvłiększonymi wydatkami w

okresach świątecznych oraz zapomogi finansowe
Do

(20%)
3. PoĘczki na cele mieszkaniowe Do

+ spłata poĘczek
(ż0%\

Razem:



Zalącztlik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy
wSobótce Nr 58.2022 z dnia 05maja 2022r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI SOCJALNEJ

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulalnirr pracy Komisji Socjalnej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady powołania,
funkcjorrowania, zadania, tryb praay oraz uprawnienia Komisji Socjalnej Urzędu Miasta I Grniny w Sobótce,
zwanej dalej Komisją.

2. Komisja jest organem opirriującym wnioski osób ubiegających się o świadczenia socjalne z Funduszu,

3. Przedmiotem Prac Kornisji są wnioski osób złozone w trybie i zgodnie zzasadami określonymi w Regulaminie
okreŚlającym zasady tworzenia ZFŚS w lJrzędzie Miasta i Gminy w Sobótce oraz zasady podziału środków z
Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności.

§2
Zasady powołania i funkcjonowania Komisii

1, Kornisje powołuje Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce w drodze zarządzenia.

2. Komisja składa się z Przewodniczącego oruzż członków.

3. Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce moze odwołaó Komisję lub członka w drodze zarządzeniaw
PrzYPadku rażącego naruszenia przepisów dotyczących Funduszu Socjalnego lrrb przepisów porządkolyych.

4. Posiedzenie Komisjizwołuje Przewodniczący,ktory zapewnia sprawny i prawidłowy przebieg obrad Kornisji
orazrozdziela prace pomiędzy jej członków,

5. Posiedzęnia Komisji zwoĘwane są w miarę potrzeb.

6, Decyzje Komisji podejmowane sąbezwzględną większością głosów.

1, w prrypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego kornisji.

8. Kornisję obowiązuje tajemnica obrad.

§3
Zadania Komisji

1, Do zadań Komisji należy :

a) bieżąca anaIiza poniesionych wydatków,
b) wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale środków Funduszu,
c) Przedkładanie Prze.,','odniczącemu Komisji do zatwierdzęnia ustaleń i wniosków o przlznanie świadczeń

socjalnych,
d) opiniowarrie wniosków o przyznarrie świadczeń socjalnych,
e) Przygotowanie projektu,,Preliminarza docliodów iwydatków" Funduszu naposzazęgólne cele irodzaje

działalności socjalnej,



f )PrzYjmowanie wniosków wraz z wynaganymi dokumentami o pl,zynlatlie świadczenia z Futrduszu,
g) weryfikowanie dokumentów,
h) prowadzenie ewiden cji przyznatrych świadczeń z Funduszu,
i) PrzYgotowYwanie korespondencji i wniosków o uzupełrrienie informacji stanowiącej podstawę przyznania

świadczenia,
j) oPinia Komisji odnotowana jest rra wniosku osoby ubiegającej się o świadczenie.

2. Komisja odpowiada za :

a) prawidłowe prowadzenie dokumentacji Funduszu,
b) właściwe weryfikowanie częstotliwości udzięlanych świadczeń,
c) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,
d) Przedstawienie prot'ókołów do zatwierdzenia Przewodniczącemu Komisj i,
e) zabezpieczęnię dokulnentacj i przed dostępern osób nieuprawnionych.

§4
Tryb pracy

1, Tryb załatwiarria wniosków o przyznawanie świadczeń zZakładowego Furrduszu świadczeń Socjalnych:

a) wnioski składanę są bezpośrednio u członków Komisji,
b) Komisja ewidencjonuj e złożone wnioski i dokonuje sprawdzenia prawidłowości i kompletności wpisów we

wniosku oraz częstolliwości korzystania z pomocy finansowej,

2. Kornisja Po dokonaniu czynności o której mowa w ust. 1 lit, B opiniuje i zatwierdza wniosek,

a) zkaŻdego Posiedzenia Komisji sporządzanyjest protokół podpisany przez jej członków,

§5
postanowienia końcowe

1. Członkowie Komisji Socjalnej zobowiązani są do zachowania poufności przekazywanych przez
wnioskodawców danYch oraz kierowania się zasadąbezstronności, sprawiedliwej oceny oraz właściwej
gospodarności środkami.

2, Wzór oŚwiadczenia członka Kornisji Socjalnej stanowi zŃączniknr 1 do Regulaminu pracy Komisji Socjalnej.
3, Komisja mą prawo do korzystania z pomocy radcy prawnęgo, Skarbnika, pracownika ds. kadr.
4, PrzewodniczącY zobowiązany jest do zabezpieczeniadokumentacj l przeddostępem osób nieuprawniorrych.
5, Regulamin Komisji Socjalnej wchodzi w Ęcie wraz z Regulaminem określają cym zasady tworzenia ZFśS w
Urzędzie Miasta i GminY w Sobótce oraz zasady podziału środków z Funduszu na poszazęgólne cele i rodzaje
działalności.

6, W PrzYPadkach szczegolnie uzasadtlionych Przewodniczący Kornisji moze wyrazić zgodęna odstąpienie od
procedur określonych *, n in l ej szym Re gu larnin i e.

1 , Wszelkie zmianY w treści Regularninu wymagają fonny pisemnej i trybu obowiązując ego prry jego ustalarriu i
wprowadzaniu.



Załqcznik Nr } Do Regulałninu Pracy Kontisji Socjalnej

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do zachowania w tajemrricy danych osobowycli oraz sposobów iclr zabęzpleczania, do

których mam dostęp w związku z wykonywaniem jakichkolwiek czyłrności na rzecz Komisji Socjalnej przy

Urzędzie Miasta i Grniny w Sobótce.

Data i podpis osoby oświadczajqcej



Zalączllik nt 3 do Zarządzenia Bunnistrza Miasta i Gnliny Sobótka

Nr 58. 2022 z dnia 05 maja2022 r

(miejscowość)

dn.

(lmię i Nałisko składającego wniosek )

( Adr€§ amieszkania

OŚWIADCZENIE

O sytuacji Ęciowej, rodzinnej i materialnej osoby zamieru,ającej skorrystać w roku kalendarzowym
20....... ze świadczeń finansowanych z ZFSS.

OŚwiadczam, ż§ w skład moje rodziny oprócz mnie, wchodzą następujące osoby uprawnione z4odnie z
§ 9 Regulaminu kcrzystania z ZFŚS:

Imię i Nazwisko Stopień pokrewieństwa Wiek (dziecka)

1.

2,

4.

5,

Tym samym Oświadczam, że w roku
mieści się w przedziale:

! do 1.500, 00 zł

D od 1.501, 00 zł do 2.500,00 zł

! od 2.501,00 zł do 3.500,00 zł

! od 3.501,00 ń do 4.500,00 zł

! od 4.501 ,00 zł do 5.500,00 zł

! od 5,501,00 ń do 6.500,00 zł

! od 6.501,00 zł do 7 .500,00 zł

! od 7.501,00 zł do 8.500,00 zł

! od 8,501,00 zł do 9.500,00 zł

,, średni miesięczny dochód na członka mojej rodziny

( stanowi§ko )



! powyzej 9 501,00 zł

Prawdziwość prwyzszych danych

odpowiedzialności karnej z art,2'l1 k.k.

potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadonra(y)

( data i podpis składającego infonnacje)

Oświadczam. że:

|. została mi przedstawiona informacja wynikająca z art. 13 rozpol,ządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 2'l kwiętnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przętwarzanienr danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchyleń dyrektywy 95l46lWE (Dz.lJ.lJE.L. z
04.05.2016 r, Nr 119ll )- dalej RODO, o przętwarzaniu danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu
skorzystania zę świadczęń finansowanych z ZFŚS w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek l;

2. wYrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu postępowania o

PrzYznanie Świadczeń z ZFŚS. Przyjmuje do wiadomości, iz administratorem danych osobowych jest Burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,55-050 Sobótka,

(data i podpis składającego infornrację



Zalączltik nr 4 do Zarządzenia Burnlistrza Miasta i Glniny Sobótka

Nr 58.2022 z dnia 05 rnaja2022 r

(miejscowośc)

dn.
(Imię i Nuwisko składającego wniosek )

( Adres zanieszkania )

( stanorvisko )

wIosEK
o prTyzn^nie zapomogi losowej

Proszę o ptzyznanie zapomogi losowej z powodu

W celu Potwierdzenia zasadności mojego wlliosku przedstawiam następują ce załącznikli

(podpis lvnioskodawcy)

Oświadczam. że:

1. została mi Przedstawiona informacja wynikająca z art. 13 rozporządzenia Parlamęntu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 2'7 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleń dyrektywy g5l46lwE ( Dz. U. IJE. L. z
04,05,2016 r, Nr 1 19/l )- dalej RODO, o przętwal,zaniu danych osobowych moich i członków mojej rodziny w cęlu
skorzYstania zę Świadczęń finansowanych z ZFŚS w lJrzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek l;

2, WraŻam zgodę na Przetwarzanie danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu postępowania o
PrzYznanie Świadczęń z ZFŚS. Przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Burmistrz
Miasta iGminy Sobótka, ul. Rylrek 1, 55-050 Sobótka.

1)

2)

5)

( data i podpis składającego informację)



propozycia komisii socialnei

Decyzja o przynlaniu świadczęnia:

Na posiedzeniu w dniu .. ....,... Kornisja Socjalna postanowiła:

*przyznaćzapomogęlosowąwkwociebrutto (słownie:, ...,.. . )

* nie przyznać zapomogę losową

Podpisy członków Komisji:

1.

Decvzia pracodawcy

* Przyznano * Nie przyznano

,....... dnia

( podpis pracodawcy)

Objaśnięnia do wniosku:

* ) niepotrzebne skreślić



Zalączllik nr 5 do Zarządzenia Burnlistrza Miasta i Grniny Sobótka

Nr 58.2022 z dnia 05 majażOżZ r.

........, dn.
(Imię i Nązwisko składającego wniosek ) (mieiscowość)

( Adres zamieszkania )

( stanowisko )

wNIosEK
o przyznanie dofinansowania wypoczynku

proszę o przyznanie mi dofinansowania wypoczynku organizowanego w fonnie;

- ,,Wczasy pod grusza"

JednoczeŚnie oŚwiadczam, że w stosunku do złozonego oświadczenia o średnicli dochodach na osobę z
20 . . , , . . roku nie zaszły istotne zmiany*/ zaszły istotne zmiany*:

( w przypadku istotnych zmian proszę podać aktualne dochody)

;.;.;,;,,,;,-;";,-)

OŚwiadczam, Że zo§tałem Poinformowany, iż niewykorry§tanie urlopu wypoczynkowego w
regulaminowYm wymiarze ( 14 dni kalendarzowych) skutkuje 

- 
koniecznością ńrotu

dofinansowanego wypoczynku.

( podpis wnioskodawcy pracownika )

Decyzja o przyznaniu świadczęnia:

Przyznano dofinansowanie wypoczynku w kwocie: .,...,,,. Brutto

(słownie: .... . ....,.)

(miejscowość, data)
(podpisy Komisji)



Zalącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gniiny Sobótka

Nr 58.2022 z dnia 05 ma.la2022 r

(Inlię i Nazwisko składającego wniosek ) (nliejscowość)

( Adres zamieszkania )

( stanowisko )

wNIoSEK

o przyzn^nie pomocy materialnej Z ZFŚS

Proszę o przyznanie mi pomocy materialnej z powodu:

OŚwiadczam, ze w stosullku do złożonego przeze mnie oświad częnia o śrędrriclr dochodaclr na osobę w

. . . roku, nie zaszły istotne zmiany*/ zaszły istotne znxiany*;

( w przypadku istotnych zmian proszę podać ahualne dochody)

(podpis wnioskodawcy)

dn.

Decyzla o przyznaniu świadczęnia:

Pl,zyznano* l nie przyznanox pomoc materialną w formie :

- finansowej w kwocię brutto ,,.... ( słownie:

( miejscowość, data)

.... ... .. . ....)

* Niepotrzebne skreśli;

( podpisy komisji)



Załączllik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Nr 58.2022 z dnia 05 maja2022 r.

dn.
(ln)ię i Nazwisko składającego wniosek ) (ntiejscowość)

( Adres zamiesżkania )

( stanowisko )

wNIosEK

o przy Znanie poĘczki mieszkaniowej

z zakładowego fundu§zu świadczeń socjalnych

. :::::: : 
o,,,:"^:.:: 

::,:::1 ::::::1:*:1 
* *:sokości zł (słownie:

OŚwiadczarn, Ze moje wynagrodzenie w dniu ńożeniawniosku wyllosi . zł. brutto.

( słownie: ....... ......)

uzasadnienie wninsku:

OŚwiadczam, że z pożyczki mieszkaniowej korzystałem/arn w .......,...,.. ......, która została

spłacona w ....,...,.,....

PrawdziwoŚÓ v,yżej przedstawionyclr danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art. ż] 1 Kodeksu karnego,

(podpis wnioskodawcy)

Decyzja o przyznaniu pożyczki

(tr€ść decyzji, dala, podpis i pieczęć pracodarvcy)



UMOWA Nr "."../20......

PoĘczki na cele mieszkaniowe zZal<ladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W dniu pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Sobótce zwanym dalej
,,Pracodawcą", w imieniu którego występuje Bunnistrz Miasta i Gminy w Sobótce,

a Panią/Panem ..........

Zam.

ZwanYmlą dalej ,,Pożyczkobiorcą" zatrudnionym/ną w lJrzędzie Miasta i Gminy w Sobótce,

zostałazawalla umowa o następującej treści :

§1

Decyzją Komisji Socjalnej przy lJrzędzie Miasta i Gminy w Sobótce z dnia ,.... ...podjętą w
Porozumieniu z Bunnistrzem Miasta i Grnirry w Sobótce - na podstawie przepisów ustawy
z dnia 04 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 202ż r. poz. 923 z
PÓŹlt. nn,) oraz § 10 ust. 1 pkt. 4 Regrrlaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu
Miasta i Gminy w Sobótce, przyznano Pani/Panu poĘczkę w wysokości ...... ,..... zł,
ze Środków Zakładowego Fundusztt Świadczeń Socjalnych przęznaczonych na cele rnieszkaniowe.

§2

PoĘczka oProcentowarra jest w wysokości .........w stosunku roczllym. Przyznana pożyczka podlega
sPłacie w całoŚci. Okres spłaĘ wynosi ..miesięcy, Rozpoczęcie spłaty pożyczki wraz z odsetkami
następuje od dnia .. .,. w równych rataclr miesięcznych po .. ...... ...zł.

§3

PoĘczkę przyznano z przeznaczeniem na.....

§4

PożYczkobiorca Wraża zgodę i upoważnia Pracodawcę do potrącania na|eznycl,1rat poĘczki, zgodnie z §
Ż niniejszej umowy, z przysługującego mu miesięczriego wynagrodzęrlia za pracę. Upowazrrienie to
doĘczY także spłaty pożyczki w razie postawienia jej do nałchmiastowej spłaĘ (w przypadkach
okreŚlorrYch w Regulaminie) i nie może byó odwołane przez ostateczną spłata poĘczki.

§5

NiesPłacona poĘczkawrazz odsetkami staje się natychmiast wyrnagalna w przypadku:

a) porzucenia pracy przez pozyczkobiorcę,
b) rozwiązania z poĘczkobiorcą stosunku pracy w trybie al1, 52 Kodeksu pracy,
c) wykorzystaniapoĘczki na inny cel,niżokreślony w umowię.

W PrzYPadku rozwiązania stosunku praay z pożyczkobiotcą z innych przyczyll, Pracodawca zastrzega
sobie Prawo ustalenia nowego tlybu i sposobu spłaty pozyczki, z ewerltualnym ograniczeniem liczby rat i
czasu spłacania nalezności.



§6
Pozyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regularninu ZFŚS przed podpisaniem niniejszej
umowy.

§7
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga zgody obu stron i formy pisemnej pod
rygorem niewazności.

Na poręcąlcieli proponuję :

1 Zam,

/nazwisko i imię /

Nr dow.osob,

Zam.

/nazwisko i imię/

Nr dow.osob.

§8
PoręczYciele oŚwiadczają, że w razie nieuregulowania we właściwym terminie poĘczki zaciągniętej z
funduszu Świadczeli socjalnych przez pożyczkobiorcę, solidarnie pokryją jako współodpowiedzialni
nalezną zakładowi kwotę wraz z odsetkami.
PoręczYciele w w/w przypadku upoważniają zakład pracy do potrącania niespłaconej poĘczki wraz z
od setkam i z przy sługujące go i m wynagro dze nia za p racę.

§9
Umowa nirriejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla
poĄczkobiorcy i zakładu pracy.

/pożyczkobiorca/ lpracodawcal

/podpis poręczyciela/

/podpis poręczyciela/
Stwierdzam własnoręczność podpisów

poręczycieli wym. w § 7 poz. 1 i 2

§8

/podpis i pieczęć osoby upoważnionejl

2

2.


