Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu
z dnia 18.11.2020 r.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1.
Regulamin Międzyzakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek oświatowych, których organem
prowadzącym jest Gmina Zbąszyń, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania z
usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej
„funduszem”, oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności
socjalnej.
§ 2.
Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób
uprawnionych do korzystania z funduszu, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, z uwzględnieniem ich
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
§ 3.
Dyrektorzy reprezentujący jednostki oświatowe, których organem prowadzącym jest Gmina Zbąszyń, zwani
dalej „pracodawcą”, gospodarują środkami funduszu w zakresie określonym w ustawie z 4 marca 1994r. o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012r., poz. 592 ze zmianami), w Regulaminie oraz
rocznym planie rzeczowo-finansowym.
§ 4.
1. Podstawę podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi
roczny plan rzeczowo-finansowy.
2. Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego sporządza pracodawca, do 30 marca każdego roku, w
uzgodnieniu z zakładowymi (międzyzakładowymi) organizacjami związkowymi działającymi u
pracodawcy.
Rozdział II
ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZFŚŚ
§ 5.
1. Jedną z podstawowych zasad będzie stosowanie jednakowych kryteriów przyznawania świadczeń z
funduszu wobec osób uprawnionych – objętych opieką socjalną wspólnie utworzonego funduszu.
2. Świadczenia socjalne z funduszu, zwane dalej „świadczeniami”, są przyznawane na pisemny wniosek
osób uprawnionych i nie mają charakteru roszczeniowego. Wnioski należy składać w siedzibie
pracodawcy.
3. Osoba uprawniona jest zobowiązana złożyć do dnia 10 maja każdego roku, w siedzibie
pracodawcy, oświadczenie o przychodach stanowiące załącznik nr 1. Do przychodów doliczamy
również świadczenia uzyskiwane z:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
4.

OPS,
alimenty,
stosunku pracy,
emerytury, renty,
z pola w przeliczeniu na dochód (na podstawie zaświadczenia z Urzędu Gminy),
własnej działalności,
umowy zlecenia,
umowy o dzieło,
Urzędu Pracy,
inne.

W razie nie złożenia informacji o przychodach, o której mowa w § 8 ust.3 pracownicy i byli
pracownicy – emeryci i renciści tracą swoje uprawnienia do otrzymywania świadczeń w danym
roku kalendarzowym. W przypadku nawiązania stosunku pracy po terminie, o którym mowa
w § 8 ust.3 osoba uprawniona składa oświadczenie o przychodach wraz ze składanym wnioskiem
o świadczenie.

5. Członkami rodziny, o których mowa w oświadczeniu , to współmałżonek, oraz dzieci wymienione w
rozdziale III, §8, ust.2 litera b) i c).
6. Regulamin dopuszcza możliwości składania oświadczenia o przynależności do najwyższej grupy
dochodowej. Wówczas osoba uprawniona zaznacza odpowiedni zapis w oświadczeniu, o którym mowa
w § 5, ust. 3.
7. Załatwione odmownie wnioski osób uprawnionych, ubiegających się o dopłatę z funduszu, nie wymagają
uzasadnienia, a decyzja pracodawcy odmawiająca dopłaty jest ostateczna.
§ 6.
Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmują pracodawcy w uzgodnieniu z działającymi organizacjami
związkowymi i osobą reprezentującą emerytów i rencistów.
§ 7.
1. Ustalanie celu, rodzaju i wysokości świadczenia jest dokonywane na podstawie sytuacji życiowej,
rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
2. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi, pomoc przyznana z funduszu osobie
uprawnionej może być doręczona małżonkowi lub innemu dorosłemu członkowi jego rodziny.
3. Uwzględniając specyfikę sytuacji wywołanej epidemią, preferuje się zdalną formę załatwiania
formalności w postaci elektronicznego składania wniosków przez pracowników.
Rozdział III
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS
§ 8.
1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o świadczenia dofinansowane z funduszu są:
a) pracownicy bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i wymiar zatrudnienia, zwani dalej
„pracownikami”,
b) emeryci i renciści – byli pracownicy, dla których Pracodawca był ostatnim miejscem zatrudnienia
przed nabyciem prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
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c) osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych, dla których pracodawca był ostatnim
miejscem zatrudnienia,
d) osoby zatrudnione tymczasowo na stażu lub umowach interwencyjnych,
2. Członkami rodziny osoby, o której mowa w ust. 1, na których można otrzymać świadczenie z funduszu
są:
a) współmałżonkowie pracowników i emerytów oraz rencistów pozostających na wyłącznym ich
utrzymaniu,
b) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne lub dzieci przysposobione
w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 25 roku życia,
c) dzieci wymienione w pkt. b) niezdolne do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do
pracy – bez względu na wiek.
3. Małżonkowie zatrudnieni u Pracodawcy uzyskują oddzielnie uprawnienia do korzystania ze wszystkich
świadczeń Funduszu.
§ 9.
1. Osoby, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt b, ubiegające się o świadczenia z funduszu, obowiązane są
udokumentować swoje prawo do korzystania z funduszu poprzez przedłożenie oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 2 regulaminu wraz z kserokopią aktualnej decyzji o przyznaniu prawa do
emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, każdego roku w terminie do dnia
10 maja. Osoby, które nie złożą w określonym terminie decyzji nie otrzymają świadczenia w danym
roku kalendarzowym.
2. Ubiegając się o świadczenia na członków rodziny, o których mowa w § 8 ust. 2, należy złożyć
następujące dokumenty:
a) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki lub
kserokopia legitymacji studenckiej oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na wyłącznym
utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty,
b) w przypadku dzieci niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub niezdolnych do pracy – orzeczenie
zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności lub organu rentowego,
c) w przypadku współmałżonka – zaświadczenie urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu
bezrobotnego.
Rozdział IV
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ FINANSOWANEJ Z FUNDUSZU
§ 10.
1. Działalność socjalna, o której mowa w ust. 1, obejmuje usługi świadczone na rzecz :
a. wypłaty wszystkim nauczycielom świadczeń urlopowych określonych w Ustawie z dnia 26 stycznia
1982 – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 ze zmianami),
b. działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
c. dofinansowanie różnych form wypoczynku,
d. udzielanie pomocy materialno-rzeczowej lub finansowej,
e. zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
2. Dopuszczalne jest organizowanie ze środków funduszu imprez masowych przeznaczonych do wszystkich
osób uprawnionych. Decyzję o zorganizowaniu takiej imprezy podejmują pracodawcy w uzgodnieniu ze
związkami. Wówczas istnieje możliwość dofinansowania osobom uprawnionym w równej części.
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§ 11.
[wypoczynek]
1. W ramach usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku środki funduszu przeznacza się na
dofinansowaniewypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie tzw.
,,wczasy pod gruszą”.
2. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku („wczasy pod gruszą”), o którym mowa w ust. 1, osoba
uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz w roku kalendarzowym,w terminie do dnia 31 maja, na
druku stanowiącym zał. nr 3.
3. Pracownicy, którzy nie złożą w określonych terminach wniosków nie otrzymają świadczenia.
4. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, ustalana jest na podstawie tabeli:
wysokość dofinansowania

I

średni roczny przychód, przypadający na jednego
członka rodziny(złotych)
do 2.000,00

II

powyżej 2.000,00 – 3.000,00

440,00

III

powyżej 3.000,00

400,00

grupa

480,00

§ 12.
[świadczenie urlopowe nauczycieli]
Nauczycielom przysługuje świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust. 1a Karty
Nauczyciela.
§ 13.
[działalność kulturowo-oświatowa]
1. Działalność kulturalno-oświatowa finansowana ze środków funduszu obejmuje finansowanie imprez
masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie imprez artystycznych, kulturalnych lub
rozrywkowych.
2. Finansowanie imprez masowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się w całości ze środków funduszu.
Osoby uprawnione biorące udział w imprezie nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat z tym związanych.
Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy ogłoszeń w każdej jednostce, a uprawnionych emerytów
i rencistów informuje się telefonicznie lub listownie. Powiadomienie i ogłoszenie o terminie imprezy
następuje z miesięcznym wyprzedzeniem. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie, nie
mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu.
§14.
[działalność sportowo-rekreacyjna]
1. Działalność sportowo-rekreacyjna finansowana ze środków funduszu obejmuje finansowanie imprez
masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie jednodniowych wycieczek, kuligów,
grzybobrania i innych form sportowo-rekreacyjnych.
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2. Finansowanie imprez masowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się w całości ze środków funduszu.
Osoby uprawnione biorące udział w imprezie nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat z tym związanych.
Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy ogłoszeń w każdej jednostce, a uprawnionych emerytów
i rencistów informuje się telefonicznie lub listownie. Powiadomienie i ogłoszenie o terminie imprezy
następuje z miesięcznym wyprzedzeniem. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie, nie
mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu.

§15.
[pomoc finansowa]
1. W ramach pomocy finansowej osoba uprawniona może ubiegać się o bezzwrotne świadczenie pieniężne
w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym związanymi z zakupem opału.
2. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej,
stanowiący załącznik nr 4.
3. Pracownicy, którzy nie złożą do dnia 20 listopada wniosku, o którym mowa w ust. 2 nie otrzymają
świadczenia.
4. Pomoc finansowa przyznawana jest nie częściej niż raz w roku, za wyjątkiem zapomóg losowych z
tytułu:
a) klęsk żywiołowych,
b) indywidualnych zdarzeń losowych,
c) długotrwałej i ciężkiej choroby osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS,
d) śmierci członka rodziny tj. współmałżonka lub dziecka.
5. Osoba ubiegająca się o zapomogę losową, do wniosku o jej przyznanie obowiązana jest dołączyć
dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia, w związku z którym pomoc ma zostać przyznana oraz
imienne dowody poniesionych wydatków tj. rachunki, zaświadczenia. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się złożenie oświadczenia.
6. Wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1 określa tabela:
wysokość dofinansowania

I

średni roczny przychód, przypadający na jednego
członka rodziny(złotych)
do 2.000,00

II

powyżej 2.000,00 – 3.000,00

900,00

III

powyżej 3.000,00

850,00

grupa

950,00

7. Łączna pomoc udzielana osobie uprawnionej w formie zapomóg losowych nie może przekroczyć w ciągu
roku kalendarzowego kwoty 4.000,00 zł.
§16.
[pożyczki mieszkaniowe]
1. Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana z funduszu udzielana jest w formie:
a) pożyczki budowlanej,
b) pożyczki remontowej.
2. Pożyczka budowlana może być przeznaczona na:
a) uzupełnienie wkładów budowlanych do spółdzielni mieszkaniowej,
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budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielorodzinnym,
zakup budynku mieszkalnego,
nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,
przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia na cele mieszkalne,
pokrycie kosztów wykupu lokali mieszkalnych na własność oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład
budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do wynajmowanego
lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
g) opłaty wymagane przy zamianie mieszkań.
b)
c)
d)
e)
f)

3. Pożyczka remontowa może być przeznaczona na:
a) remont lokali i domów mieszkalnych,
b) modernizację lokali i domów mieszkalnych.
4. Pomoc finansową w formie pożyczki budowlanej osoby uprawnione mogą uzyskać tylko raz na
poszczególny cel.
5. Podstawą uzyskania pożyczki jest zawarcie między pożyczkobiorcą, a pracodawcą umowy
cywilnoprawnej, której wzór określa załącznik nr 6.
6. Przy wnioskach o pożyczkę budowlaną należy przedstawić dokument w postaci pozwolenia na budowę,
rozbudowę, decyzji wykupu lokalu, umowy zakupu budynku mieszkalnego itp.
7. Pożyczka wymaga poręczenia przez co najmniej 2 pracowników.
8. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 3% rocznie wg wzoru:
O = P x (S : 100) x ((m + 1) : 24)
gdzie:
O- oznacza kwotę odsetek,
P- oznacza kwotę pożyczki,
S- oznacza stopę procentową pożyczki w skali roku,
m- oznacza liczbę rat,
100, 1 i 24 – są wielkościami stałymi.
9. Okres spłaty pożyczki wynosi:
a) remontowej – 3 lata,
b) budowlanej – 5 lat.
10. Na wniosek pożyczkobiorcy w szczególnie uzasadnionym przypadku pracodawca może zawiesić spłatę
pożyczki na okres do 12 miesięcy. Zawieszenie spłaty pożyczki może być udzielone tylko raz w czasie
całego okresu jej spłaty.
11. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie 1 miesiąca licząc od dnia jej udzielenia.
12. Określa się wysokość pożyczki remontowej i wysokość rat jej spłaty :
a) 6.000,00 zł, spłata: pierwsza rata wynosi 152,20 zł i 35 rat po 175,00 zł,
b) 10.000,00 zł, spłata: pierwsza rata wynosi 312,00 zł i 35 rat po 290,00 zł.
13. Określa się wysokość pożyczki budowlanej i wysokość rat jej spłaty:
10 000,00 zł, spłata: pierwsza rata 142,00 zł i 59 rat po 180,00 zł.
14. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy cała niespłacona część pożyczki ulega umorzeniu.
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15. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości wraz z oprocentowaniem w razie rozwiązania:
a) z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika,
b) stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem,
c) stosunku pracy z powodu upływu okresu, na jaki został zawarty.
16. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w innym trybie niż określone w ust. 15 spłata pożyczki
następuje na warunkach ustalonych w umowie.
17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się w
trudnej sytuacji życiowej, pożyczka może być częściowo lub w całości umorzona wraz z odsetkami.
18. Wzór wniosku osoby uprawnionej o udzielenie pożyczki stanowi załączniki nr 5.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§17.
[ewidencja działalności socjalnej]
Pracodawca prowadzi ewidencję rodzajów oraz wysokości świadczeń udzielonych poszczególnym osobom
uprawnionym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
§ 18.
[Komisja ZFŚS]
1.Świadczenia z funduszu przyznaje Komisja ZFŚS, w skład której wchodzą dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych z terenu gminy Zbąszyń, prowadzący wspólną działalność socjalną na podstawie umowy
zawartej w dniu 1 stycznia 2018 roku.
2. Do zadań Komisji ZFŚS należy m.in.:
a) weryfikowanie poprawności składanych przez pracowników wniosków pod względem formalnym,
b) rozpatrywanie wniosków pracowników dotyczących przyznania świadczeń, o których mowa w
Regulaminie ZFŚS,
c) informowanie pracowników o decyzjach dotyczących złożonych przez nich wniosków,
d) sporządzanie preliminarza wydatków z ZFŚS na dany rok kalendarzowy,
e) zgłaszanie nowych rozwiązań w zakresie środków z ZFŚS w oparciu o potrzeby zgłaszane przez
pracowników,
f) monitorowanie bieżących wydatków z ZFŚS,
g) przygotowywanie protokołów ze spotkań Komisji ZFŚS.
3. Zadania, o których mowa ust. 2 realizowane są w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
4. Co roku na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji ZFŚS wybierają ze swojego grona
Przewodniczącego Komisji ZFŚS oraz jego Zastępcę, wyłonionych w drodze głosowania jawnego.
5. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:
a) zapewnienie sprawnego przebiegu obrad Komisji ZFŚS,
b) dbanie o działanie i podejmowanie decyzji zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS,
c) reprezentowanie członków Komisji ZFŚS i zatwierdzanie odpowiedniej dokumentacji.
6. Posiedzenia Komisji są zwoływane na wniosek jednego z członków Komisji ZFŚS, zgodnie z bieżącymi
potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
7

7. Na każdym posiedzeniu wymagana jest obecność przynajmniej połowy liczby członków Komisji ZFŚS.
8. Rozpatrywanie wniosków następuje w drodze uzgodnienia wspólnego stanowiska przez członków
Komisji ZFŚS.

§19.
[zmiana Regulaminu]
Zmiana postanowień Regulaminu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
§ 20.
[uzgodnienie]
Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy.
§21.
[wejście w życie]
Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2019 roku i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w
siedzibie pracodawcy w celu zapoznania się przez wszystkie osoby uprawnione.

Uzgodniono w dniu: 08.03.2019 r.
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Potwierdzam datę wpływu ………………..……
Załącznik nr 1

………………………….………………………..…

……………………………..…

( imię i nazwisko)

(miejscowość i data )

…………………………………………………………….
(zajmowane stanowisko)
………………………………………………………….…
(nazwa zakładu pracy)
…………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE O PRZYCHODACH

o Oświadczam, że liczba członków rodziny łącznie ze mną wynosi - …… („A”), które w poprzednim roku
kalendarzowym osiągnęły przychód (przychód należy wpisać zgodnie z zapisami regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych §5, ust.3):
Lp.
1.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa
wnioskodawca

Data urodzenia

Przychód za rok
………

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Razem („B”):

Średni miesięczny przychód na jednego członka rodziny wynosi: ……………………….. („C”).
C = B : A : 12 (ilość miesięcy w roku)
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 § 1 Kodeksu karnego)
poświadczam prawdziwość wyżej przedstawionych danych własnoręcznym podpisem.
o Oświadczam, że łącznie z członkami rodziny osiągam przychód, który kwalifikuje mnie do najwyższej grupy
dochodowej.

………..……….……………………..
(czytelny podpis)

Uwagi:
1. Dochód gospodarstwa domowego umniejsza się o kwotę świadczonych na rzecz dzieci alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową,
2. Dochód gospodarstwa domowego zwiększa się o kwotę alimentów otrzymywanych na rzecz dzieci na podstawie wyroku lub ugody sądowej.
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Potwierdzam datę wpływu ………………..……
Załącznik nr 2

Zbąszyń, dnia ………………………….
……………….…………………
(imię i nazwisko)

………………….………………
(adres zamieszkania)

…………………….……………
……………………….…………
(telefon kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że po przejściu na emeryturę z …………………….
……………………………………w ……………….…………….:
- byłem / nie byłem * zatrudniony na podstawie umowy o pracę u pracodawcy innego niż
szkoła/placówka, której organem prowadzącym jest Gmina Zbąszyń.
- jestem / nie jestem * zatrudniony na podstawie umowy o pracę u pracodawcy innego niż
szkoła/placówka, której organem prowadzącym jest Gmina Zbąszyń.
Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

……………………………….
Czytelny podpis

W załączeniu:
1) Kserokopia decyzji o przyznaniu emerytury/ o waloryzacji emerytury *
* niewłaściwe skreślić
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Potwierdzam datę wpływu wniosku ………………..……
Załącznik nr 3

………………………….……………….…
( imię i nazwisko)

……………………………..…
(miejscowość i data )

…………………………………………………………….
(zajmowane stanowisko)
………………………………………………………….…
(nazwa zakładu pracy)
…………………………………………………………….
(nr konta bankowego – w przypadku emerytów)

Komisja ZFŚS
Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku ze środków ZFŚS
Część I – wypełnia pracownik.
Proszę o dofinansowanie: wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą).

…………….……………………..
(podpis wnioskodawcy)

Część II – wypełnia Komisja ZFŚS

Decyzja Komisji z dnia ………………….…..po uzgodnieniu z organizacją związkową: przyznaję/nie
przyznaję** dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy pod
gruszą).****
Wysokość dofinansowania wynosi łącznie ………………………………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………….)
Powyższą kwotę dofinansowania ustalono na podstawie tabeli zawartej w Regulaminie ZFŚS.
Uwagi Komisji ZFŚS: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Uzgodniono:
…………………………..
…………………………..
(podpisy przedstawicieli organizacji
związkowych i pieczęć organizacji)

……………………………………
(podpis Przewodniczącego Komisji ZFŚŚ)

Podpisy członków Komisji ZFŚS:

****Zaznaczyć odpowiedni pkt.
*** Wymienić.
** Niepotrzebne skreślić.
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Potwierdzam datę wpływu wniosku ………………..……
Załącznik nr 4

………………………….……………….…
( imię i nazwisko)

……………………………..…
(miejscowość i data )

…………………………………………………………….
(zajmowane stanowisko)
………………………………………………………….…
(nazwa zakładu pracy)
…………………………………………………………….
(nr konta bankowego – w przypadku emerytów)

Komisja ZFŚS
Wniosek o bezzwrotną pomoc finansową ze środków ZFŚS
Część I – wypełnia pracownik.
Proszę o bezzwrotną pomoc finansową w formie:
a)świadczenia pieniężnego w związku z zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym,
b)zapomogi losowej.*
Przyczyną wystąpienia wniosku o zapomogę losową jest :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Do wniosku załączam:
a)
b)
c)
d)

potwierdzenie zaistnienia zdarzenie w formie ………………………………………………………………….,
dowody poniesionych wydatków tj.:……………………………………………………………………………,
zaświadczenie o przychodach współmałżonka,
inne: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….***

…………….……………………..
(podpis wnioskodawcy)

Część II – wypełnia Komisja ZFŚS
Decyzja Komisji po uzgodnieniu z organizacją związkową: przyznaję/nie przyznaję** bezzwrotną pomoc

finansową w formie:
a) świadczenia pieniężnego w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym,
b) zapomogi losowej.*

Wysokość dofinansowania wynosi ………………………………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………….)
Powyższą kwotę dofinansowania ustalono na podstawie tabeli zawartej w Regulaminie ZFŚS.**
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Uwagi Komisji ZFŚS: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Uzgodniono:
…………………………..
…………………………..

……………………………………

(podpisy przedstawicieli organizacji
związkowych i pieczęć organizacji)

( podpis Przewodniczącego Komisji ZFŚŚ)

Podpisy członków Komisji:

*** Wymienić.
** Niepotrzebne skreślić.
* Zaznaczyć odpowiedni pkt.
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Potwierdzam datę wpływu wniosku ………………..……
Załącznik nr 5

………………………………..…………..…………………...
(imię i nazwisko)

…………………………………..…
(miejscowość i data )

……………………………………………………………………….…
(zajmowane stanowisko)
………………………………………………….………………………
(nazwa zakładu pracy)
………………………………………………………………………..…
(nr dowodu osobistego, wydany przez)
…………………………………………………………………………..
(nr konta bankowego)

Komisja ZFŚS
Wniosek o zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
Część I – wypełnia pracownik.
Proszę o zwrotną pomoc finansową na cele mieszkaniowe w formie pożyczki budowlanej/remontowej** w
wysokości:
a) 10.000,00 zł,
b)
6.000,00 zł . *
którą przeznaczę na:
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Jako poręczycieli proponuję:
1.

…………………………………………………, zamieszkała/y w …………………………………, przy ulicy
……………………………, kod pocztowy …………., legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………
wystawionym przez …………………………………………..

2.

…………………………………………………, zamieszkała/y w …………………………………, przy ulicy
……………………………, kod pocztowy …………., legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………
wystawionym przez …………………………………………..

Oświadczam, że poprzednio uzyskana przeze mnie pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki
budowlanej/remontowej** została w całości zwrócona.
Do wniosku załączam:
a) ………………………………………………………………….,
b) .…………………………………………………………………,
c) …………………………………………………………………. .

…………….……………………..
(podpis wnioskodawcy)
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Część II – wypełnia Komisja ZFŚS
Decyzja Komisji po uzgodnieniu z organizacją związkową: przyznaję/nie przyznaję** zwrotną pomoc na cele

mieszkaniowe w formie pożyczki budowlanej/remontowej** w wysokości:
a) 10.000,00 zł,
b) 6.000,00 zł .*

Wysokość dofinansowania wynosi ………………………………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………….)
Powyższą kwotę pomocy na cele mieszkaniowe ustalono na podstawie § 16 ust. 12 i ust. 13 Regulaminu
Międzyzakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Przyznana pożyczka wypłacona zostanie po podpisaniu umowy i w ramach posiadanych środków na
rachunku ZFŚS.
Uwagi Komisji ZFŚS: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Uzgodniono:

…………………………..
…………………………..
(podpisy przedstawicieli organizacji
związkowych i pieczęć organizacji)

……………………………………
( podpis Przewodniczącego Komisji ZFŚŚ)

*** Wymienić.
** Niepotrzebne skreślić.
* Zaznaczyć odpowiedni pkt.
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Załącznik nr 6

Umowa Nr ………….
pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Umowa zawarta w dniu ………………..…………...,
pomiędzy

……………………………………………………………………..………………………….,

zwany dalej „pracodawcą”, w imieniu którego działa …………………………………………..………….…
a ……………………….………………………………….….……….,
zamieszkałą/ym

w……………………………………………………………………………………….……

legitymującą/ym się dowodem osobistym nr…………………, zwaną/ym dalej „pożyczkobiorcą”, zawarta
została umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest pożyczka budowlana/remontowa,przyznana decyzją z dnia…………….……zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.000,00/10.000,00 zł,
słownie: ……………………………………...….……….zł.
§2
1. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 3% w stosunku rocznym.
2. Pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości w ……….. ratach miesięcznych, pierwsza

w

wysokości ………..…. zł, a każda następna w wysokości ………….. zł.
3. Raty płacone będą do ………………… dnia każdego miesiąca z tym, że pierwsza rata zostanie wpłacona
do dnia ……………………. r.
§3
1. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącenia należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy, z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę.
2. Nie potrącona rata pożyczki (bądź jej część) z uwagi na zakaz wynikający z art.91 § 2pkt 2 kodeksu
pracy (ochrona wynagrodzenia za pracę przy potrącaniu na wniosek pracownika), staje się natychmiast
wymagalna, a pożyczkobiorca zobowiązuje się w terminie do 7 dni po upływie terminu spłaty określonym w
§ 2 niniejszej umowy – wpłacić należną kwotę raty na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych nr 67 1090 1388 0000 0001 4699 3589.
3. W przypadku niespłacenia przez pożyczkobiorcę raty pożyczki w terminie określonym w § 2 umowy,
pracodawca
egzekwuje
(potrąca
z
wynagrodzenia)
należną
kwotę
solidarnie
od poręczycieli.
§4
1. Do niniejszej umowy mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych dotyczące pożyczki.
2. Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych przed podpisaniem niniejszej umowy.
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§5
Zmiana jakichkolwiek postanowień umowy wymaga zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§6
Spłata pożyczki zabezpieczona jest poręczeniem dwóch pracowników.
Pożyczkobiorca wnioskuje jako poręczycieli:
1. Pana/Panią ………………………………..……………………….zam. …………………………………
……………………………, legitymującego/j się dowodem osobistym nr …………………….,
wydanym przez ……………………………………………………………………………
2. Pana/Panią ………………………………..……………………….zam. …………………………………
……………………………, legitymującego/j się dowodem osobistym nr …………………….,
wydanym przez ……………………………………………………………………………
W przypadku niespłacenia we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę wyrażamy
zgodę, jako solidarnie odpowiedzialni, na pokrycie należnej kwoty z naszych wynagrodzeń za pracę u
Pracodawcy:
Czytelne podpisy poręczycieli:

1. ……………………………………...
2. ……………………………………...

§7
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Pracodawca, a drugi Pożyczkobiorca.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kodeksu cywilnego.

Pożyczkobiorca:

Pracodawca:

…………………..

………………………
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