
ZARZĄDZENIE   NR OR. 120.50.2013
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 25 listopada 2013r

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Białej

                                              
Na  podstawie  art.8  ust.2  ustawy  z  dnia  4  marca  1994r  o  zakładowym  funduszu

świadczeń  socjalnych  (  Dz.U.  z  2012r.  poz.592  )   oraz  art.  33  ust.3   ustawy  z  dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 oraz poz. 1318 )
zarządzam co następuje :

§  1

Wprowadzam  Regulamin  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  w  Urzędzie
Miejskim w Białej, w brzmieniu stanowiącym  załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§  2

Regulamin  został  uzgodniony  z  pracownikiem  wybranym  przez  załogę  Urzędu  do
reprezentowania jej interesów.

§  3

Wykonanie zarządzenia powierzam:
1) Sekretarzowi Gminy Biała celem przedstawienia postanowień regulaminu na naradzie 
    pracowniczej pracowników Urzędu Miejskiego w Białej.
2) Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Białej celem stosowania regulaminu.  

§  4

Traci  moc  zarządzenie  Nr  OR.0152-27/08  Burmistrza  Białej  z  dnia  10  grudnia  2008r.
w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych
w Urzędzie  Miejskim w Białej  zm.  zarządzeniami:  Nr  OR.0152-4/10 z  dnia  28  stycznia
2010r.,  Nr OR. 0152-5/10 z dnia 22 lutego 2010r. oraz Nr OR.120.21.2012 z dnia 30 marca
2012r. 

§  5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.



Załącznik 

do zarządzenia Nr OR 120.50.2013

Burmistrza Białej 

z dnia 25 listopada 2013r. 

 

                  

REGULAMIN

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Urzędu  Miejskiego  w  Białej

Rozdział    I

PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU

§   1.

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:

1)  ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( z 2012 r.   

     poz. 592 );

2)  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9  marca 2009 r w sprawie

sposobu  ustalania  przeciętnej  liczby  zatrudnionych  w  celu  naliczania  odpisu  na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz.U. Nr 43, poz.349 z późn.zm. );

3)  obowiązującego na dany rok obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

     sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzednim, ogłaszane w  

     Dzienniku Urzędowym „ Monitor Polski ’’ przed dniem 20 lutego danego roku.

§  2.

Podstawę  gospodarowania   środkami  funduszu  stanowi  roczny plan  rzeczowo-finansowy,

określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje, formy działalności socjalnej

organizowanej przez zakład pracy na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu.



Rozdział     II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  3.

UŜyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) fundusz- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony w Urzędzie Miejskim

w  Białej na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

socjalnych;

2) pracodawca – Urząd Miejski w Białej reprezentowany przez Burmistrza;

3) emeryci  i  renciści  byli  pracownicy  zakładu –  osoby  posiadające  aktualny  status

emeryta lub rencisty, którzy przed uzyskaniem świadczenia rozwiązali stosunek pracy z

Urzędem Miejskim w Białej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę;

4) Komisja  Socjalna –  zespół  utworzony  przez  pracodawcę  do  uzgadniania

przyznawanych,  w  oparciu  o  Regulamin  Funduszu,  świadczeń  osobom uprawnionym

oraz innych zadań  wymienionych w § 8 Regulaminu.

§  4.

1. Fundusz tworzy się  w sposób i  w wysokościach określonych  przepisami określonymi

w § 1 regulaminu.

2. Komisja Socjalna przygotowuje projekt  planu rzeczowo-finansowego w terminie do dnia

31  marca kaŜdego roku. Wzór  planu  rzeczowo – finansowy stanowi  załącznik  Nr 1 do

niniejszego   regulaminu.

3. Projekt planu o którym mowa w ust. 2 podlega uzgodnieniu  z pracownikiem wybranym

do reprezentowania załogi Urzędu.

4. Pracownik wybrany przez załogę  do reprezentowania jej interesów ma 5 dni od daty

doręczenia  mu  projektu  planu  rzeczowo  –  finansowego  lub  zmian  w  nim,  na

przedstawienie stanowiska. JeŜeli termin ten nie zostanie dotrzymany przyjmuje się  iŜ

projekt ten jest  uzgodniony  w przedłoŜonym brzmieniu.

5. Roczny plan rzeczowo – finansowy zatwierdza Burmistrz w terminie do 10 kwietnia  na 

     dany rok.
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§  5.

1. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych 

      świadczeń finansowanych z funduszu zobowiązane są złoŜyć w nieprzekraczalnym 

     terminie od 1 stycznia do 15 marca kaŜdego roku w Referacie Organizacyjnym informację

     o sytuacji Ŝyciowej,  rodzinnej i materialnej.  

2.   Wzór informacji o której mowa w ust.1 stanowi załącznik  Nr  2  do    Regulaminu.

3.   Nie złoŜenie informacji o której mowa ust.1  kwalifikuje uprawnioną osobę do grupy 

     osób o najwyŜszych  dochodach.

§  6.

1. Przyznawanie  uprawnionym świadczeń z funduszu, w oparciu o Regulamin odbywa się

kaŜdorazowo  na   wniosek  samego  uprawnionego  lub  z  inicjatywy  przełoŜonego,

opiekuna a takŜe pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów.

2. Komisja Socjalna rozpatruje wnoszone wnioski o przyznawanie świadczeń  z funduszu

i proponuje wysokość, rodzaj i formę przyznanego świadczenia.

3. Komisja  rozpatrująca  wnioski  o  przyznanie  ulgowego  świadczenia  finansowego

z   funduszu,  w  razie  powzięcia  wątpliwości  co  do   wiarygodności  danych

przedstawionych we wniosku, moŜe Ŝądać  od składającego taki wniosek dokumentów

potwierdzających  te  dane  (  np.  zeznania  o  wysokości  osiągniętego  przez  pracownika

dochodu w roku podatkowym – PIT, zaświadczenia o dochodach: pracownika z innego

zakładu,  współmałŜonka,  dziecka  lub  innego  uprawnionego  członka  rodziny,

zaświadczenia o  uczęszczaniu dziecka  do szkoły,  decyzji  Powiatowego Urzędu Pracy

o zasiłku dla bezrobotnych  lub o przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku,

decyzję- o przyznaniu   emerytury, renty lub zasiłku – świadczenia przedemerytalnego.

4. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Burmistrz.

§  7.

   Prawidłowo złoŜony wniosek powinien być rozpatrzony w terminie do 14 dni od jego 

    złoŜenia, a wypłata świadczenia w terminie do 7 dni od decyzji pracodawcy o przyznaniu

    świadczenia. 

3



§  8.

1.  W skład Komisji socjalnej wchodzą:

1) 5 pracowników wybranych przez załogę Urzędu spośród pracowników;

2) pracownik Referatu Organizacyjnego, prowadzący sprawy kadrowe.

2. Komisję Socjalną powołuje Burmistrz w drodze odrębnego zarządzenia w oparciu 

    o  zaproponowane przez pracowników kandydatów do komisji.    

3.  Okres kadencji Komisji Socjalnej trwa 4 lata od dnia powołania.

4.  Komisja Socjalna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu osobowego 

     przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

5.  Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, przewodniczą obradom Komisji 

    Socjalnej.    

6.  Dokumentem sporządzonym z posiedzenia Komisji Socjalnej, który zawiera wszystkie

     postanowienia Komisji jest protokół.

7.  Zadaniem Komisji Socjalnej jest w szczególności:

1) przyjmowanie od osób uprawnionych do korzystania z funduszu  wniosków, wraz z

wymaganymi dokumentami o przyznanie świadczenia z funduszu;

2) weryfikowanie dokumentów w razie potrzeby;

3) rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego z dofinansowaniem z

ZFŚS;

4) prowadzenie ewidencji przyznanych ulgowych świadczeń z funduszu;

5) przygotowywanie projektu podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje

działalności socjalnej – „plan rzeczowo – finansowy”

6) udostępnianie osobom uprawnionym, do korzystania z Funduszu, tekstu  Regulaminu i

w razie potrzeby wyjaśnianie  im zasad korzystania z pomocy w nim określonych.
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Rozdział     III

ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU I ADMINISTROWANIE JEGO

ŚRODKAMI

§  9.

1. Fundusz tworzy się w sposób i w wysokościach określonych odpowiednimi przepisami:

1) dla  pracowników  zakładu  w  wysokości  37,5%  przeciętnego  wynagrodzenia

miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku lub w drugiej połowie

roku poprzedniego ( jeśli jest ono wyŜsze ) ogłoszonego przez Prezesa GUS;

2) dla  emerytowanych  lub  będących  na  rencie  byłych  pracowników  zakładu  w

wysokości  6,5%  przeciętnego  wynagrodzenia  miesięcznego  w  gospodarce

narodowej w poprzednim roku lub w drugiej  połowie roku poprzedniego ( jeśli

jest ono wyŜsze), ogłoszonego przez Prezesa GUS.

2. Odpisy, o których mowa w ust.1 stanowią jeden fundusz.

3. Środki Funduszu zwiększa się o: 

1) darowizny oraz zapisy od osób fizycznych i prawnych;

2) wpływy  uzyskane  ze  spłat  oprocentowanych  poŜyczek  udzielonych  na  cele

mieszkaniowe;

3) środki niewykorzystane w poprzednim roku kalendarzowym.

§  10.

Równowartość dokonywanych  odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z postanowieniami

niniejszego Regulaminu na dany rok kalendarzowy przekazywana jest na rachunek bankowy

funduszu do 30 września danego roku, przy czym w terminie do 31 maja przekazywana jest

kwota stanowiąca 75% równowartości odpisów, o których mowa w §  9 ust.1. 
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Rozdział   IV

PRZEZNACZENIE FUNDUSZU

§   11.

1. Środki Funduszu przeznacza się w szczególności na:

1) dofinansowanie  wypoczynku  organizowanego  we  własnym  zakresie  tzw.

„wczasy pod gruszą”;

2) pomoc  rzeczową  i  finansową  przyznawaną  osobom  znajdującym  się  w

szczególnie trudnej sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej i materialnej oraz wypadkach

losowych;

3) pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresach świątecznych w

formie  świadczeń finansowych;

4) dofinansowanie  działalności  kulturalno-oświatowej  w  postaci  imprez

artystycznych, kulturalnych  oraz zakupu biletów wstępu na takie imprezy;

5) dofinansowanie  wycieczek  oraz  imprez  kulturalno  –  sportowych  poprzez

zakup  biletów  i  uczestnictwa  w  róŜnych  formach  rekreacji  ruchowej,

imprezach  sportowych,  koszty  wynajmu  obiektów  sportowo-rekreacyjnych

zabezpieczających  potrzeby  rekreacji  uprawnionych  do  korzystania  z

Funduszu;

6) poŜyczki na cele mieszkaniowe. 

2. Pozostawia  się  1  %  rezerwy  środków  Funduszu  na  dofinansowanie  świadczeń

wymienionych w ust.1 lub na nadzwyczajne potrzeby dodatkowe.

Rozdział   V

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 12.

1. Ze świadczeń określonych  w § 11  mogą korzystać: 

1) pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej zatrudnieni w ramach umowy o pracę na

czas  określony  i  nieokreślony,  niezaleŜnie  od  wymiaru  etatu,  jak  równieŜ  na

podstawie powołania i wyboru;

2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i macierzyńskich;
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3) emeryci  i  renciści  (w okresie pobieranej  renty z tytułu  niezdolności  do pracy),

których  ostatnim  miejscem  pracy  przed  odejściem  na emeryturę  lub  rentę  był

Urząd Miejski w Białej;

4) członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1-3:

a) małŜonek;

b) pozostające  na  utrzymaniu  i  wychowaniu  dzieci  własne,  współmałŜonka

jeŜeli na tym małŜonku ciąŜy obowiązek wychowania i utrzymania dzieci ,

dzieci  przysposobione  oraz  przyjęte  na  wychowanie  w  ramach  rodziny

zastępczej – do ukończenia 18 roku Ŝycia, a jeŜeli kształcą się w szkole, do

czasu ukończenia nauki, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 25 lat. 

5) dzieci po zmarłym pracowniku lub byłym pracowniku wymienionym w pkt 3 – do

ukończenia 18 roku Ŝycia,  a jeŜeli  kształcą  się  w szkole,  do czasu ukończenia

nauki, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 25 lat. 

2. Osoby uprawnione, ubiegające się po raz pierwszy o przyznanie świadczenia na rzecz

dziecka,   zobowiązane  są  do  zgłoszenia   w  Referacie  Organizacyjnym  Urzędu

korekty do  informacji  której   wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

§   13.

1. Świadczenia socjalne są  formą  pomocy przyznawaną  osobom uprawnionym na ich

wniosek i nie mają charakteru roszczeniowego.

2. Decyzja o przyznaniu oraz wysokość przyznanych świadczeń ulgowych uzaleŜniona

jest od sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

3. Oceny  sytuacji  rodzinnej  i  materialnej  dokonuje  Pracodawca,  biorąc  pod  uwagę

średnią wysokość wszystkich dochodów przypadających na jednego członka rodziny

oraz liczbę członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

ustaloną na podstawie złoŜonych informacji o sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej materialnej

lub innych wymaganych dokumentów, o których mowa w dalszej części regulaminu,

a takŜe znane mu lub członkom Komisji fakty i zdarzenia. 

4. Świadczenia  z  funduszu   przyznaje  pracodawca  po  uzyskaniu  opinii  Komisji

Socjalnej.

5. Szczegóły dotyczące sposobu ustalenia dochodu zawarte są we wzorze informacji o

sytuacji  rodzinnej,  materialnej  osoby  zamierzającej  skorzystać  w  danym  roku  ze

świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
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Rozdział   VI

ŚWIADCZENIA WCZASOWO-WYPOCZYNKOWE

§   14.

1. Świadczenia  wczasowo  -  wypoczynkowe  realizuje  się  przez  dofinansowanie

wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracowników we własnym zakresie,

tzw. "wczasów pod gruszą".

2. Świadczenia o którym mowa w ust.1 otrzymuje się zgodnie z zasadami określonymi w

tabeli Nr 1 – załącznik Nr 8 do Regulaminu.

§  15.

Świadczenie wczasowo – wypoczynkowe przysługuje raz w roku kalendarzowym.

§  16.

Warunkiem przyznania świadczenia wczasowo - wypoczynkowego jest złożenie wniosku,

którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu.

§  17.

1. Wypłata  dofinansowania  do  wypoczynku  urlopowego  organizowanego  we  własnym

zakresie, o którym mowa w § 14   następuje przed rozpoczęciem urlopu pracownika, po

przedłożeniu zaakceptowanego przez pracodawcę wniosku o urlop trwający co najmniej

14 dni kalendarzowych. 

2. Wymóg o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy emerytów i rencistów  objętych opieką

socjalną. 
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Rozdział   VII

POMOC  RZECZOWA I FINANSOWA

§  18.

Ze świadczeń w ramach pomocy rzeczowej i finansowej, mogą korzystać osoby uprawnione,

znajdujące  się  w  szczególnie  trudnej  sytuacji  Ŝyciowej,  rodzinnej  i  materialnej,   lub

potrzebujące doraźnej pomocy z przyczyn losowych oraz osoby uprawnione  w związku ze

zwiększonymi wydatkami w okresach świątecznych w formie  świadczeń finansowych

§   19.

1.  W ramach pomocy,  wymienionej  w § 11 ust.1 pkt.  2   moŜe być  finansowana pomoc

rzeczowa  lub finansowa:

1) w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną osoby uprawnionej do 

korzystania z funduszu  ( tzw. zapomogi zwykłe – tabela Nr 2 załącznika   Nr 8 do

Regulaminu) przyznawana nie częściej niŜ raz w roku, a w sytuacjach szczególnych

nawet częściej niŜ raz w roku ;

2) w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami Ŝywiołowymi i 

długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliŜszego członka rodziny, tj.współmałŜonka

lub dziecka oraz innych członków rodziny uprawnionych na podstawie § 12 ust.1 pkt.4

i 5 Regulaminu do korzystania z pomocy socjalnej ( tzw. zapomogi losowe – tabela Nr

2 załącznika Nr 8 do Regulaminu ) – przyznawana nie częściej niŜ raz w roku, a w

sytuacjach  szczególnych nawet częściej niŜ raz w roku;

3) w związku ze zwiększonymi wydatkami  w okresie świąt – raz w roku lub dwa razy w

roku,  ( tabela Nr  3  załącznika Nr 8 do Regulaminu);

4) w związku z odwiedzinami u pracownika przebywającego na leczeniu szpitalnym lub

wydłuŜonym zwolnieniu lekarskim w domu – pomoc rzeczowa – jednorazowo 10%

minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Warunkiem uzyskania pomocy wymienionej w ust.1 pkt  2 jest przedstawienie przez osobę

     ubiegającą się o taką pomoc, wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tą sytuację, tj.:

1) długotrwała choroba :
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a) pracownicy w oparciu o posiadaną dokumentację znajdującą się w zakładzie

pracy;

b) emeryci zaświadczenie lekarza o długotrwałej (przewlekłej) chorobie,

2) śmierć członka rodziny – kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu;

3) indywidualne zdarzenie losowe (kradzieŜ, poŜar, zalanie, wypadek) – odpowiednie

dokumenty  (zaświadczenie  odpowiedniego  organu,  oświadczenie  ewentualnego

świadka, kopia protokołu itp.) a w przypadku niemoŜności uzyskania wiarygodnego

dokumentu oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc.

§   20.

1. Podstawą przyznania świadczeń, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt.1 i 2  jest wniosek

osoby  uprawnionej,  z  inicjatywy  pracodawcy  lub  osoby  reprezentującej  interesy

pracowników.  Wzór  wniosku  o  przyznanie  świadczenia,  o  którym  mowa stanowi

załącznik Nr 4 do Regulaminu.

2. Podstawą przyznania świadczeń, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 3  jest wniosek

osoby  uprawnionej,  z  inicjatywy  pracodawcy  lub  osoby  reprezentującej  interesy

pracowników.  Wzór  wniosku  o  przyznanie  świadczenia,  o  którym  mowa stanowi

załącznik Nr 5 do Regulaminu.

3.  Pomoc  finansowa  moŜe  być  przyznana  tej  samej  osobie jeden  raz  w  roku

kalendarzowym,  o  ile  nie  zachodzą  szczególne  okoliczności  przemawiające  za

częstszym przyznaniem świadczeń. 

Rozdział   VIII

DZIAŁALNOŚĆ   KULTURALNO-OŚWIATOWA

I  TURYSTYCZNO- REKREACYJNA

§  21.

Działalność  kulturalno-oświatowa i turystyczno – rekreacyjna  dotyczy w szczególności: 

1) wypoczynku organizowanego przez pracodawcę w formie turystyki grupowej-

wycieczki;
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2) organizowania imprez artystycznych, kulturalnych,  w szczególności:

a)  spotkania emerytów i rencistów;

b) piknik dla pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin;

c) dofinansowanie  uczestnictwa  w  imprezach  artystycznych,

kulturalnych oraz imprezach sportowych. 

§ 22.

1. Zasady i wysokość dofinansowania świadczeń wymienionych w § 21 ustala się zgodnie

     z tabelą Nr  4  załącznika Nr 8 do Regulaminu, a częstotliwość korzystania ze świadczeń 

     w  ramach tej działalności, zaleŜy od decyzji pracodawcy i posiadanych środków 

      pienięŜnych  zaplanowanych na tą działalność na dany rok.

2. Imprezy  wymienione  w §  21  pkt  2  mogą  być  połączone  z  poczęstunkiem (jedzenie,

napoje, słodycze) z wręczaniem skromnych upominków o wartości  nie przekraczającej

jednorazowo  5% minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  wręczaniem dzieciom w

wieku  do 15 roku Ŝycia w danym roku kalendarzowym paczek zgodnie z tabelą Nr 5 do

załącznik Nr 8 Regulaminu. 

§  23.

1. Zasady  i  tryb  uczestnictwa  w  imprezach,  o  których  mowa  w  §  21  ustalane  będą

kaŜdorazowo  i podawane  do  wiadomości  osobom  uprawnionym  w  formie  pisemnej  ,

telefonicznej lub  drogą elektroniczną.

2.  Świadczenia finansowane  w ramach działalności  kulturalno-oświatowej, za wyjątkiem

wypoczynku  określonego w § 21 ust.1,   nie  są  świadczeniami ulgowymi  i  mogą  być

dofinansowane w równej wysokości.
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Rozdział   IX

POśYCZKI   NA CELE   MIESZKANIOWE

§   24.

1. Osoba uprawniona do korzystania z funduszu moŜe uzyskać pomoc na cele mieszkaniowe

    w zakresie, na warunkach i w wysokości określonej w dalszych postanowieniach 

    niniejszego rozdziału.

3. Pomoc na cele mieszkaniowe  przyznaje się  na warunkach  zwrotnej  poŜyczki na  

     podstawie zawartej umowy  stanowiącej załącznik Nr 7 do Regulaminu.

§   25.

Pomoc udzielona na cele mieszkaniowe moŜe obejmować:

1) budowę domu jednorodzinnego;

2) zakup domu jednorodzinnego lub mieszkania;

3) modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny;

4) uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej;

5) remont i modernizację domu lub mieszkania.

§   26.

1. PoŜyczka na remont i modernizację mieszkania moŜe być udzielona raz na 3 lata, pod 

    warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej poŜyczki na ten cel.

    Okres czteroletni nie jest wymagany w sytuacjach losowych – zalanie mieszkania, poŜar 

     itp.

2. W przypadku zatrudnienia przez pracodawcę kilku osób z rodziny, zamieszkujących w tym

     samym lokalu i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, poŜyczka na remont

     i modernizację moŜe być przyznana tylko jednej z nich.

3. Zasada określona w ust. 2 będzie stosowana takŜe w przypadku poŜyczki na budowę    

    domu  jednorodzinnego.

4. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zaleŜy od wysokości środków zgromadzonych

     na rachunku funduszu oraz kwoty przeznaczonej na cele mieszkaniowe w rocznym planie
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     rzeczowo – finansowym.

5. Udzielane poŜyczki z funduszu podlegają oprocentowaniu w wysokości 5% od pobranej

    kwoty poŜyczki (bez względu na okres spłaty).

6. Osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa wniosek – załącznik Nr  6 do

   Regulaminu.

7. Zaciągnięcie poŜyczki wymaga poręczenia co najmniej dwóch osób – pracowników

    tego samego pracodawcy, u którego zatrudniony jest poŜyczkobiorca.

§   27.

1. W przypadku poŜyczki na remont i modernizację maksymalny okres spłaty ustala się

    na dwa lata. Krótszy okres spłaty będzie ustalany indywidualnie w umowach

    z poszczególnymi poŜyczkobiorcami. Na pozostałe rodzaje poŜyczek mieszkaniowych

    okres spłaty ustala się maksymalnie na cztery lata, z moŜliwością krótszego okresu

    spłaty, ustalonego indywidualnie z poŜyczkobiorcą w umowie.

2. Ustalone w umowie wysokości rat poŜyczki będą regulowane z bieŜącego wynagrodzenia

    za pracę poŜyczkobiorcy.

3. Spłata ustalonych rat poŜyczki następuje w pierwszym miesiącu po uzyskaniu poŜyczki

4. W razie rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika w trybie art.52 Kodeksu pracy, 

     niespłacona część poŜyczki podlega natychmiastowej spłacie.

Rozdział    X

POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I KOŃCOWE

§   28.

Świadczenia przyznane uprawnionym przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego Regulaminu

realizowane  są  na  zasadach  wcześniej  obowiązujących  i  nie  podlegają  ponownemu

rozpatrzeniu.

§   29.

Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ulgowe usługi i świadczenia socjalne w pierwszej 

kolejności uwzględnia się priorytety określone w regulaminie i wnioski osób, które z takiej

usługi nie korzystały w roku poprzednim.
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§  30.

Regulamin  powinien  być  udostępniony  do  wglądu   kaŜdej  osobie,  uprawnionej  do

korzystania z funduszu, na jej Ŝądanie.

§   31.

Wszelkie zmiany w treści  Regulaminu wymagają  formy pisemnej i trybu obowiązującego

przy jego ustalaniu i wprowadzaniu.

§   32.

W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  Regulaminu  mają  zastosowanie

powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.

§   33.

Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień stanowią załączniki:

1. załącznik Nr 1 – wzór  Planu  rzeczowo - finansowego na poszczególne cele i

rodzaje działalności socjalnej na dany rok.

2. załącznik Nr 2 – Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej

skorzystać  ze  świadczeń finansowanych z ZFŚS , 

3. załącznik Nr  3  – Wniosek o przyznanie  dofinansowania do wypoczynku tzw.

„wczasy pod gruszą” dla osoby uprawnionej do korzystania z ZŚS.

4. załącznik Nr 4- Wniosek o przyznanie pomocy rzeczowo – finansowej dla osoby

uprawnionej do korzystania z ZŚS.

5. załącznik  Nr  5  –  Wniosek  o  przyznanie  pomocy  świątecznej  dla  osoby

uprawnionej do korzystania z ZŚS.

6. Załącznik Nr 6 – Wniosek o przyznanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe

7. Załącznik Nr 7 – Umowa poŜyczki na cele mieszkaniowe.

8. załącznik nr 8 – tabele wysokości świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS i

dopłat  do tych świadczeń wg:

1) tabela nr 1 -   dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

(wczasy pod gruszą),
2) tabela nr 2 -   dopłaty

3)  do świadczeń w ramach prowadzonej działalności  kulturalno – oświatowej, i

kulturalno - sportowej

4)  tabela nr 3 -   wysokości  udzielanej  pomocy bezzwrotnej  – finansowej lub

rzeczowej,  w  związku  z  trudną  sytuacją  rodzinną,  osobistą  i  materialną
(zapomogi zwykłe) oraz w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi,

klęskami Ŝywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią (zapomogi losowe),

5) tabela  nr  4  -    wysokości  udzielanej  pomocy bezzwrotnej  –  finansowej  lub

rzeczowej w związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny (osoby samotnej w

okresie świąt,
6) tabela Nr 5 - wartość przyznawanych paczek dla dzieci w wieku do 15 roku

Ŝycia w danym roku kalendarzowym

Uzgodniono

z pracownikiem wybranym

przez załogę Urzędu do reprezentowania 

jej interesów

………………………..
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Załącznik nr 1

do Regulaminu ZFŚS 

Urzędu Miejskiego w Białej

WZÓR PLANU RZECZOWO FINANSOWEGO

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Urzędu Miejskiego w Białej

na rok ………….

PRZYCHODY

Lp.

Tytuł wpłaty

kwota w zł

1 Odpis podstawowy na rok………..

2 Zwiększenie funduszu z tytułu opieki 

socjalnej nad emerytami i rencistami 

(19 x 6,25% podstawy) 

3 Darowizny oraz zapisy osób fizycznych i 

prawnych

4 Spłata poŜyczek mieszkaniowych lat 

ubiegłych + odsetki

 5 Środki niewykorzystane w poprzednim roku 

kalendarzowym

Razem przychody

………………………………

       / podpis Burmistrza/



ROZCHODY

Lp.

Tytuł wypłaty

kwota w zł

1 Świadczenia wczasowo - wypoczynkowe

2

Pomoc rzeczowo - finansowa 

3 Działalność sportowo-rekreacyjna, 

kulturalno-oświatowa i turystyczna

4 Pomoc finansowa z tytułu trudnej sytuacji 

Ŝyciowej, rodzinnej i materialnej oraz 

losowej

5 Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe

6 1 % rezerwy środków Funduszu

RAZEM ROZCHODY

………………………………........

            / podpis Burmistrza/
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Załącznik nr 2

do Regulaminu ZFŚS

Urzędu Miejskiego w Białej

Informacja 

o sytuacji  rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku……..             ze

świadczeń finansowanych z ZFŚS Urzędu Miejskiego w Białej

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________ 

Adres zamieszkania _________________ ______________________________________

Oświadczam, Ŝe w roku_______ moja rodzina składała się z _________osób i uzyskała niŜej 

wymienione dochody:

Imię i nazwisko Członkowie 

rodziny/wraz z 

datą urodzenia 

dzieci 

Miejsce zatrudnienia/

Nazwa szkoły, uczelni, rok 

nauki dziecka w roku 

szkol. (akad.) 20…./20……

Kwota dochodu w oparciu o 

zeznanie podatkowe za 

……… rok 

wnioskodawca

Razem dochód:

Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie ........................................................... Oświadczam, 

świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, Ŝe wyŜej 

podane informacje są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.



Szczególna sytuacja Ŝyciowa: 

…………………………………………………………………………………………………................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...........................................................

         (data i podpis wnioskującego)

Oświadczam , Ŝe wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. z 1997r. Nr 133 , poz. 883 w celach niezbędnych do 

korzystania za świadczeń Funduszu.

...........................................................

         (data i podpis wnioskującego)

Informacja:

1 – Członkami rodzin pracowników — uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są: 

a) współmałŜonek ,

b) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci współmałŜonka, jeŜeli na tym małŜonku ciąŜy 

obowiązek wychowania i utrzymania dzieci , dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach 

rodziny zastępczej do lat 18, a jeŜeli kształcą się — do czasu ukończenia nauki, nie dłuŜej jednak niŜ do 

ukończenia 25 roku Ŝycia, 

c) dzieci po zmarłym pracowniku lub byłym pracowniku (emeryt , rencista) do ukończenia 18 roku Ŝycia , a 

jeŜeli kształcą się w szkole , do czasu ukończenia nauki , nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 25 lat.

2 –Sposób ustalenia dochodów:

- NaleŜy podać łączną kwotę przychodu pomniejszoną o koszty uzyskania przychodu oraz o składki na 

ubezpieczenie społeczne tj. składki emerytalne – rentowe i chorobowe za rok poprzedzający złoŜenie informacji 

wynikającą ze złoŜonego zeznania podatkowego (PIT). Do dochodu brutto wlicza się wszystkie uzyskane 

dochody(opodatkowane i zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych)takŜe uzyskiwane przez 

współmałŜonka(ę) za granicą z wyłączeniem otrzymywanych (oraz płaconych u płacącego ) alimentów , 

zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 

2003r. o świadczeniach rodzinnych ,stypendiów dla uczniów i studentów oraz róŜnych emerytur i rent (np. 

pielęgnacyjny , dla inwalidy wojennego ,kombatancki za tajne nauczanie itp.) 

- W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych 

(art.5 ust.8 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. – Dz. U. z 2006r. Nr 139 , poz.992 z 

późn. zm.) przyjmuje się , ze z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 

dochodu ogłaszanego corocznie , w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego , na 

podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.z2006r. Nr 136 , poz.969 z późn. 

zm.).

- W przypadku dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego

, czy „zasad ogólnych” podaje się przychód za rok poprzedzający złoŜenie informacji na podstawie złoŜonego 
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zeznania podatkowego pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne tj. 

składki emerytalno-rentowe i chorobowe.

- W przypadku dochodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej, 

przyjmuje się dochód zadeklarowany przez uprawnionego we wniosku , nie niŜszy jednak niŜ zadeklarowana 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeŜeli z tytułu tej działalności nie istnieje obowiązek 

ubezpieczenia społecznego , przyjmuje się kwotę najniŜszej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 

społeczne (tj.60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok załoŜenia 

informacji.

JeŜeli w momencie składania informacji osoba uprawniona do uzyskania świadczeń z ZFŚS lub członek 

jego rodziny utracił dane źródło dochodów ( np. zasiłek dla bezrobotnych , urlop wychowawczy) to 

zamiast dochodu za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągany dochód .
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Załącznik nr 3

do Regulaminu ZFŚS 

Urzędu Miejskiego w Białej

WNIOSEK

O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU -

„WCZASY POD GRUSZA”

DLA OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA

Z ZFŚS W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ

1. Nazwisko i imię 
wnioskodawcy ...........................................................................................................................................

2. Adres 

zamieszkania .............................................................................................................................................

3. Nr telefonu , e-

mail ............................................................................................................................................................

4. Oświadczam, Ŝe wspólnie zamieszkała i prowadząca wspólne gospodarstwo domowe rodzina, 

składa się  z następujących osób:

Imię i nazwisko Członkowie rodzin wraz z data 

urodzenia dzieci 1

Miejsce pracy / nauki

wnioskodawca

1 – wpisać obowiązkowo datę urodzenia dzieci

MałŜonkowie zatrudnieni u pracodawcy wypełniają oddzielne wnioski, natomiast dane o 

dzieciach wpisuje jeden z małŜonków.

                                                                                                    ..............................................................

(data i podpis wnioskodawcy)



Wypełnia Referat Organizacyjny:

Potwierdza się , Ŝe Pan/Pani ……………………………………………. złoŜył wniosek o udzielenie 

urlopu wypoczynkowego w okresie od………………………………. .do ……………………………, 

który został zaakceptowany przez Pracodawcę.*

• potwierdzanie wniosków nie dotyczy emerytów i rencistów

……………………………………………………………………………..

  Data i podpis Kierownika Referatu Organizacyjnego 

Propozycja Komisji Socjalnej

Na posiedzeniu w dniu Komisja Socjalna na podstawie zgłoszonego wniosku proponuje przyznanie 

dopłaty do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie w…………………. r. w wysokości:

* dla wnioskodawcy:............................................................................................................

* dla członków rodziny: ........................................................................................................

Biała , ………………………………………… Podpisy członków Komisji Socjalnej:

1) ………………………………………

2) ……………………………………….

3) ............................................................

Decyzja pracodawcy o przyznaniu bądź nie przyznaniu
dofinansowania do wypoczynku

Przyznano / nie przyznano dopłatę/ ty do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie 

zgodnie z propozycją przedstawioną Przez Komisję Socjalną.

……………………………………..

         / podpis pracodawcy/ 
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Załącznik nr 4

do Regulaminu ZFŚS 

Urzędu Miejskiego w Białej 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE POMOCY RZECZOWEJ LUB FINANSOWEJ

DLA OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA

Z ZFŚS W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ

1. Nazwisko i imię 

wnioskodawcy .............................................................................................................................

2. Adres 

zamieszkania ................................................................................................................................

3. Nr telefonu , e-

mail ..............................................................................................................................................

ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O PRZYZNANIE POMOCY RZECZOWEJ /FINANSOWEJ*

Z uwagi na :    …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

                                                               /uzasadnienie wniosku/

Do wniosku załączam następujące dokumenty*………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

..............................................................

           (data i podpis wnioskodawcy)

Propozycja Komisji Socjalnej

Na posiedzeniu w dniu……………. Komisja Socjalna na podstawie zgłoszonego wniosku 

proponuje przyznanie pomocy rzeczowej / finansowej 

………………………………………………………………………………………
                                               / naleŜy określić przedmiot i wartość pomocy rzeczowej lub wysokość pomocy finansowej

Biała , …………………………                             Podpisy członków Komisji Socjalnej:

1) ………………………………………

2) ……………………………………….

3) ............................................................



Decyzja pracodawcy o przyznaniu bądź nie przyznaniu

pomocy rzeczowej lub finansowej

Przyznano / nie przyznano pomoc rzeczową /finansową , zgodnie z propozycją przedstawioną

Przez Komisję Socjalną.

………………………………………..
       /podpis pracodawcy/

* Do wniosku naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację , z wyjątkiem tych znajdujących 

się u pracodawcy 

2



Załącznik nr 5

do Regulaminu ZFŚS 

Urzędu Miejskiego w Białej 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE POMOCY ŚWIĄTECZNEJ

DLA OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA

Z ZFŚS w URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ.

1. Nazwisko i imię wnioskodawcy ...........................................................................................................

2. Adres zamieszkania .............................................................................................................................

3. Nr telefonu , e-mail ..............................................................................................................................

ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O PRZYZNANIE POMOCY ŚWIĄTECZNEJ

..............................................................

            (data i podpis wnioskodawcy)

Propozycja Komisji Socjalnej

Na posiedzeniu w dniu……………. Komisja Socjalna na podstawie zgłoszonego wniosku proponuje 

przyznanie pomocy świątecznej w…………………. r. w wysokości:………………………………

Biała , …………………………………                               Podpisy członków Komisji Socjalnej:

1) ……………………………………

2) ……………………………………

3) ........................................................

Decyzja pracodawcy o przyznaniu bądź nie przyznaniu

pomocy świątecznej

Przyznano / nie przyznano pomoc świąteczną zgodnie z propozycją przedstawioną Przez Komisję 
Socjalną.

                                                                                  

                                                                                                ………………………………………

                                                                                                               / podpis pracodawcy/



Załącznik nr 6

do Regulaminu ZFŚS 

Urzędu Miejskiego w Białej

WNIOSEK

O PRZYZNANIE ZWROTNEJ POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE

DLA OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA

Z ZFŚS W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ.

1. Nazwisko i imię wnioskodawcy ….....................................................................................

2. Adres zamieszkania ............................................................................................................

3. Nr telefonu , e-mail .............................................................................................................

ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O PRZYZNANIE ZWROTNEJ POMOCY

NA CELE MIESZKANIOWE / POśYCZKA MIESZKANIOWA/

z przeznaczeniem na *:………………………………………………………………………

w kwocie ……………………………………(słownie:……………………………………

…………………………………………………………………………………………………)

na okres ……………………………………………………………………………………

/ proszę określić ilość rat spłaty poŜyczki **/

Jako moich poręczycieli proponuję: 

1)……………………………………………………………………………

/ imię i nazwisko oraz adres poręczyciela /

2) ………………………………………………………………………………………………

/ imię i nazwisko oraz adres poręczyciela/

............................................................ 

           / data i podpis wnioskodawcy/

*NaleŜy wskazać cel poŜyczki , np.: remont , modernizacja domu lub lokalu mieszkalnego , budowa domu.

** Maksymalny okres spłaty poŜyczki w przypadku remontu i modernizacji wynosi 2 lata , w pozostałych 

przypadkach 4 lata.



Propozycja Komisji Socjalnej

Na posiedzeniu w dniu……………. Komisja Socjalna na podstawie zgłoszonego wniosku 

proponuje przyznanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowej w wysokości:……………

na okres od …………………………………..do……………………………………………

Biała , ………………………………                    Podpisy członków Komisji Socjalnej:

1) ………………………………………

2) ……………………………………….

3) ............................................................

Decyzja pracodawcy o przyznaniu bądź nie przyznaniu

zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe

Przyznano / nie przyznano zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe, zgodnie z propozycją 

przedstawioną Przez Komisję Socjalną.

………………………………………

              / podpis pracodawcy/
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Załącznik Nr 7

Do Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w Białej

UMOWA  Nr ……./20

poŜyczki na cele mieszkaniowe

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W dniu ………………… pomiędzy ………………………………………..zwanym 

dalej Pracodawca reprezentowanym przez …………………………………………………..

a Panem / Panią ………………………………………………zam.  …………………………

legitymującym/ą się ………………………………………………….zwanym dalej 
                                   ( nazwa i numer dokumentu toŜsamości)

poŜyczkobiorcą, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem umowy jest poŜyczka , na ………………………………….. przyznana decyzją
Burmistrza Białej z dnia ……………………………. zgodnie z Regulaminem Zakładowego

Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  w  wysokości  …………………………  zł  (słownie

………………………………………………………………………………………………….)

§ 2.

1. PoŜyczka jest oprocentowana w wysokości 5% w stosunku rocznym.

2. PoŜyczka  podlega  spłacie  w  całości  w  24  ratach  miesięcznie  ,  pierwsza  rata  w

wysokości ………………… zł , a kaŜda następna w wysokości ………………… zł. 

3. Raty płacone będą do końca kaŜdego miesiąca.

§ 3.

1. PoŜyczkobiorca  upowaŜnia  Pracodawcę  do  potrącania  naleŜnych  rat  poŜyczki,

zgodnie  z  § 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia

za pracę i innych naleŜności z tytułu zatrudnienia . UpowaŜnienie  to dotyczy takŜe
spłaty poŜyczki w razie postawienie jej  do natychmiastowej spłaty i nie moŜe być
odwołane przed ostateczną spłatą poŜyczki.

2. W  przypadku   nie  spłacenia  przez  poŜyczkobiorcę   raty  poŜyczki  w  terminie

określonym w §2 umowy, pracodawca egzekwuje ( potrąca z wynagrodzenia) naleŜną
kwotę  solidarnie od poręczycieli.



§4.

Nie  spłacona poŜyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku:

a) porzucenia pracy przez poŜyczkobiorcę ,
b) rozwiązania z poŜyczkobiorcą stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy

W  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  z  poŜyczkobiorca  z  innych  przyczyn,  zakład

zastrzega  sobie prawo ustalenia nowego trybu  i  sposobu spłaty poŜyczki,  z  ewentualnym

ograniczeniem rat i czasu spłacenia naleŜności.

§5.

1. Do  niniejszej  umowy mają  zastosowanie  postanowienia  regulaminu  Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych dotyczące poŜyczki, a w szczególności umarzania,

zawieszania spłaty oraz niezwłocznego jej zwrotu w całości. 

2. PoŜyczkobiorca  oświadcza,  Ŝe  zapoznał  się  z  treścią   Regulaminu  Zakładowego

Funduszy Świadczeń Socjalnych  przed podpisaniem umowy.

§ 6.

Spłata poŜyczki zabezpieczona jest poręczeniem dwóch poręczycieli – załączonych do 

niniejszej umowy.

§7.

W przypadku śmierci poŜyczkobiorcy umorzeniu podlega cała pozostała do spłaty kwota 

poŜyczki.

§8.

Zmiana jakichkolwiek postanowień umowy wymaga zgody obu stron i formy pisemnej pod 

rygorem niewaŜności.

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy : Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie

obowiązujących przepisów.

…………………………………..                                            ……………………………….
        (podpis poŜyczkobiorcy)                                (  podpis pracodawcy)
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Załącznik do umowy  Nr …../20….

PORĘCZENIE SPŁATY

W razie nie uregulowania naleŜności we właściwym terminie przez poŜyczkobiorcę 
…………………………………………………………………………………., wyraŜamy 

zgodę  – jako solidarni współodpowiedzialni – na pokrycie nie spłaconej kwoty wraz z 

naleŜnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę:

1. ………………………………………………………………………………
                                               ( imię i nazwisko poręczyciela)

zamieszkały …………………………………………………………………….

Dowód osobisty – seria ………..  nr ………………….. wystawiony przez 

……………………………………………………………………………….

                                                                                            ……………………………….
                                                                                                                         ( data i czytelny podpis )

2. ………………………………………………………………………………
                                               ( imię i nazwisko poręczyciela)

zamieszkały …………………………………………………………………….

Dowód osobisty – seria ………..  nr ………………….. wystawiony przez 

……………………………………………………………………………….

                                                                                            ……………………………….
                                                                                                                     ( data i czytelny podpis )

Potwierdzam toŜsamość poŜyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złoŜonych 

przez nich podpisów.

……………………………………………………
                       ( data, pieczęć i podpis osoby 

                odpowiedzialnej za załatwienie formalności )
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Załącznik Nr 8

Do Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w Białej

Tabela  nr  1

Dopłaty wypoczynku organizowanego we własnym zakresie( tzw. wczasy pod gruszą)

Próg

dochodu

Średni  dochód  brutto  na  osobę  w  rodzinie

stanowiący  odpowiedni  %  minimalnego

wynagrodzenia  za  pracę  obowiązującego  w

dniu 01.01 danego roku

Dopłata  na  1  dzień  wypoczynku  stanowiącego

odpowiedni  %  minimalnego  wynagrodzenia  za

pracę obowiązującego w dniu 01.01 danego roku

I do 100%  2,25 %

II do 200% 2,0 %

III do 300% 1,75 %

IV powyŜej 300% 1,50%

Dla  współmałŜonka  dopłata  wynosi  20%

otrzymanej  dopłaty  małŜonka.  Taka  teŜ
sama dopłata (20%) przysługuje dziecku

Tabela  nr  2

Wysokości udzielanej pomocy finansowej lub rzeczowej w związku z trudna sytuacją

rodzinną, osobistą i materialną – zapomogi zwykłe,

oraz w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami Ŝywiołowymi i

długotrwałą chorobą lub śmiercią- zapomogi losowe

Próg

dochodu

Średni dochód brutto na osobę w 

rodzinie stanowiący odpowiedni % 

minimalnego wynagrodzenia za 

pracę obowiązującego w dniu 01.01 

danego roku

Wartość tzw. 

zapomogi zwykłej 

stanowiąca % 

minimalnego 

wynagrodzenia za 

pracę 
obowiązującego w 

dniu 01.01 danego 

roku 

Wartość tzw. 

zapomogi losowej 

stanowiąca % 

minimalnego 

wynagrodzenia za 

pracę 
obowiązującego w 

dniu 01.01 danego 

roku

I do 50% do 50% do 100%

II powyŜej50% do 100 % do30% do 50%

III powyŜej 100% do 150% nie przysługuje do 30%

Pomoc przyznaje 

się łącznie na 

rodzinę 
uprawnioną do 

pomocy socjalnej 

Zapomoga moŜe byŜ 
przyznana w 

wysokości niŜszej od

podanych kwot w 

tabeli



Tabela  nr  3

Wysokości udzielanej pomocy bezzwrotnej  - finansowej lub rzeczowej , w związku ze

zwiększonymi wydatkami w okresie świąt.

Próg

dochodu

Średni  dochód  brutto  na  osobę  w

rodzinie  stanowiący  odpowiedni  %

minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w dniu 01.01 danego

roku

Wartość  pomocy finansowej lub wartość
pomocy  rzeczowej  stanowiąca  %

minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę
obowiązującego w dniu 01.01 danego roku

I do 100% od  18 %

II do 200% od  15 %

III do 300% od  10 %

IV powyŜej 300% od    5 %

Przy  wyliczeniu  wysokości  pomocy

pienięŜnej otrzymaną  kwotę zaokrągla się
do pełnych 10 zł. 

Pomoc  przyznaje  się  łącznie  na  rodzinę
uprawnioną do pomocy socjalnej

Tabela  nr  4

Dopłat do świadczeń w ramach prowadzonej działalności sportowo – rekreacyjnej i

kulturalno - oświatowej

Próg

dochodu

Średni  dochód  brutto  na  osobę  w

rodzinie  stanowiący  odpowiedni  %

minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w dniu 01.01 danego

roku

Procentowy wskaźnik  dopłaty do wartości

świadczenia 

I do 300% do 50 %

II powyŜej 300% do 40%

Dla  współmałŜonka  dopłata  wynosi  20%

otrzymanej  dopłaty  małŜonka.  Taka  teŜ
sama dopłata (20%) przysługuje dziecku
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Tabela  nr  5

Wartość przyznawanych paczek dla dzieci w wieku do 15 roku Ŝycia w danym roku

kalendarzowym

Próg

dochodu

Średni  dochód  brutto  na  osobę  w

rodzinie  stanowiący  odpowiedni  %

minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w dniu 01.01 danego

roku

Zakup  paczek stanowiący odpowiedni %

minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę
obowiązującego w dniu 01.01 danego roku

I do 200% 4,5%

II powyŜej  200% 4,0%
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