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BURMISTRZA MIASTA SIERPC

z dnia 5.9. grudnia 2011 roku
w sprawie ustanowieńa Regulaminu Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych w

Urzędzie Miejskim w Sierpcu
na podstawie art. 33 ust' 3 ustawy z dnia 8 mąrca ]99]r. o samonqdńe gminnym (jt.:
Dz.U z2ao1Nr 142, poz. 159l' ze al) załądza się' co następqe:

$I

w

Nadaje się Regulamin Zl&adowego F-tmdusztł Śwtadczeń Socjatnych

brzmieniu

stanowiącym załączrik do niniejszego zarzadzenia

A'
Tracą rrroc:

1. Z'anqdzenie Nr 5/Wo/2010 Burmislruą Miasta Sierpc z dnia 6 slycmia 20I0r. łl
sprav,ie ustanowienia lłeg aminu Zlkladowego Funrluszu Świadczeń Soc1alnych
w t|rzędńe Miejsdm w Sierpcu,

2.

7'arzqdzenie

Nr

99/WO/2010 Burmislłztl Miasta Sierpc

z dnia

mlieniajqce

7'anqdzenie Nr 5/Wo/20]0 Bułmistlza Miasn Sierpc z dnia 6 stycmia 20l0r. w
Sprqwie ustanowienia Regtłlamimł Zakłcłdowego ];induszu Śuzadczeń Soc1alnych

j.

w Urzędzie Miejskim w Sierpcu,
Zatzqdzenie

Nr

105/WO/2010 Burmistrm Miasta Sierpc z dnia 29 grudnia 2010r.

20I0r. zmieniajqce 7'ałzqdzenie Nr 5/Wo/20]0 Burmistrza Miąsta Sieryc z dnia 6

stycmia 2010r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszlt
Świadczeń Socjalnych w Uzędzie Miejshm w Sierpcu'

$3.

Nadńr

nad wykonarriem zarądzenia

powiera się Sekretarzowi Miejskiemu'
$4.

Zarządzenie wchodzi w

Ącie

z dniem podpisania-
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RI,GULAMIN

ZAKŁADowEGo FUNDUSZU ŚwI,ĄDcznŃ SoCJALNYCH
Opracowanv na podstawie:
. ustawy z dnia 1 marca 1991r. o zakktdowy 1Jundllszlr świadczeń Socjalnych Ut.: DZU
z 1996r., Nr 70, poz. 335 ze zm.).
. ustavy z dnitr 23 maja 1991r. o zwiqzkach zawodow))ch (jt.: DzU 2200ll.r.. Nr 79, poz.
854 ze zm),
. rozporzqdzenia Mlnistrtt Pracy i Polityki Soc.lalnej z dnia l1 marca 1991r. w sprawie
sposobu ustalania przeciętnej liczbv zatrudnionych w celtt na]iczanitt odpisu na
zakladowy fttntlusz świadczeń socjalnych (DzU Nr 43. poz. 168 ze zm).
I"

Postanowienia ogólne

l.

.

Podstawę gospodarowania

s1.
ZFSS stanowią przepisy ustawy o zakładowyl finduszu

świadczeń socjalnych

ninieJszy

2. Komisja

o r az

re

gL

am

i

n.

Socjalna przygotowuje projekt rocznego planu dochodów

Funduszu. Roczny plan doclrodów

i wydatków

i

wydatków

Funduszu ']est zatwierdzany plzez

Burmistrza Miasta Sierpc rv terminie do końca marca.

3. Za

adnr in

istrowanie funduszem

I

realizację regulamintt odpowiedzialny jest

pracodawca. Dokumentację księgową dotyczącą pomocv ttdzielanej ze środkólv
Funduszu pror.vadzi Wydział Finansowv w/m. natomiast pozostałą dokumentację
związana z placami Komisj i Soc.ialnej _ pracorvnik Wydziału organizacyjnego.

4. Zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych tworzy się z

corocznego odpisu

podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

5- Wysokośćodpisu

podstawowego w1'nosi

na jednego zatrudnionego

37,5oń'

ogłaszanego przez GUS. przeciętnego wynagrodzerria miesięcznego w gospodarce

narodowej

w

r'oku poprzedrrim lub drugim póh'oczu Ioku poprzedniego, jeżeli

plzeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę w1zszą.

6.

o

Wysokość opisu podstawowego może być zwiększona
wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę,
orzeczono znaczny lub umiarkowanv stopień

7.

n

6,250ń przec iętnego

w

stosunku do której

iepełnosprawności.

JeŻeli Zakład pracy sprawuje opiekę Socjalną nad emerytami i rencistami to wówczas

może zwiększyó Fundusz

o

6'250/o przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na

każdego emeryta i rencistę objętego tą opieką.

8.

Równowartość odpisów

i zwiększeń' o których mowa w ust. 4

7, na dany rok

kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do
30 września tego roku' z tym że w terminie do

3l

maja tego roku przekazuje kwotę

stanowiącą co najmniej 75oń wartości odpisów, o których mowa w-ust. 4 i

5.

II' osoby uprawnione do korzystani a z Z^kł^dowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych.

$2.
Ze śrviadczeń lunduszu na mocy przepisów ustawy mogą korzystać:
1.

pracownicy zatrudnieni w pełnym iniepełnym wymiatze czasu pracy na podstawie:

a)
b)
c)

umowy o pracę
powołania

wyboru

2. pracownicy przeb1wający na urlopach wychov'awczych
3. emeryci i renciści.dla których Urząd Miejski był ostatnim miejscem zatrudnienia,
4. współmaŁonkowie i dzieci.

5.człoŃowie rodzin po zmarĘch pracownikach.

III. P rzeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socj alnych.
s3.
Środki funduszu przeznaczone są na finansowanie (clofinansowywanie):

l.

wypoczynku dzieci

obchodzi

i

młodzieŻy {do końca roku kalendarzowego. w którym dziecko

18 rrrodziny) , zorganżowanego

w fbrmie kolonii, obozów, zimowisk oraz

tzw. Zielonych Szkół (Tabelu dopltt _ Załqcznik

2. wypoczynku pracowników.

organizowanego

Nr

I'1.

w formie

imprez szkoleniowo

rekeacyjnych oraz tz\y. wczasów pod 37ur';4 trwających przez okes nie krótszy niż

l4 kolejnych dni kalendarzowych (Tabela dopłal - Zułqcznik Nr la).

j.

działalnościkulturalno

-

oświatowej w postaci wycieczek krajoznawczych' imprez

artystycznych. kulturalnych. rozrr.r.vkowych. sportowy'ch oraz zakupu biletów wstępu
na wyżej wymienione imprezy (Tabela

4.

*4iat

_

Załqcznik Nł 2).

zakupu paczek świąteczno _ noworocznych dla dzieci pracowników. Paczki otrzymują

dzieci od

l

roku życia do końca roku kalendarzorvego, w którym dziecko obchodzi l3

wodziny (.Tabela _ Załqcznik Nr 3).

4a. zakupu' lv miarę posiadanych środków finansowych. paczek świąteczno_
noworocznych dla pracownikór.v

5.

(Tabela Załqcznik Nr

3a),

pomocy rzeczowej przyznanej osobom znajdującym się w szczegóJnie trudnej sytuacji

Źyciowej

i

finansowej oraz zapomóg pieniężnych bezzrł'rotnych przyznawanych w

szczególnych przypadkach losowych (Tabela przyznau)ania świadczeń _ Załqcznik

Nr4).

6'

Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.

IV. Postanowienia ogólne doĘczące korzystania pracowników z Funduszu:

l.

s1.

Pracownicy/emeryci/tenciści i ich rodziny mogą korz-vstaó, po złożeniu wniosku, z
domków campingowych w ośrodkuWypoczynkowym w Szczutowie.

2.

opłata za wypoŻyczenie domku będzie corocznie ustalana przez Komisję Socjalną,

[. Dzieci

ss.
pracowników mogą korzystać

z

dofinansowania tylko do jednej formy

wypoczynku w roku tj. albo do kolonii Ietnich/obozu albo tzw- zielonej szkoĘ

'

albo

do zimorviska.

-

2'. Członkowie rodzin po zmarĘm pracorvniku mogą korzystać z doflnansowania
wypoczynku raz na dwa lata.

V. Udzielanie pożyczek mieszkaniowych
só.
Fundusz może być wydatkowany na pożyczki przeznac7onę na'.

1.
2.

uzupełnianie wkładów budowlanych do spółdzie|ni mieszkaniowych,

3.
4.

rozbudowę/nadbudowę budynku mieszkalnego.

budorr ę domu jedno rodz

in

nego.

remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,

do

5'

kaucje

i

opłat1' wymagane przv uzyskaniu

i

zamianie mieszkań.

w tym

w

Torvarzystwie Budownictwa Społecznego,

6.

pokrycie kosztów wykupu lokalu na własnośćoraz uzupełnienie zallczki na wkład
budowlany

w

z\,Viązku

Z przekształcaniem spółdzie|czego lokatorskiego prawa

do

Zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościoweprawo do lokalu.

7.

przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności {zyczne1.

s7.

l.

Pożyczka mieszkaniowa z funduszu może być udzielona pracownikowi po upływie co
najmniej dwuletniego okresu Zatrudnienia w Urzędzie Miejskim.

2.

Ustala sie wysokość nieoprocentowanej poŻyczki mieszkaniowej w kwocie do 5 000

PLN.

i.

Pozvczka na cele mieszkaniowe wvmaga poreczenia.

4. W przypadku

niespłacenia poŻyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek spłaty

przechodzi na poręczyc

ie

le.

s8.

1.

okres spłaty pożyczki ustala się na 36 miesięcy.

2.

Spłata pozyczki rozpoc7'-yna się

w miesiącu następującym po miesiącu. w którym

została udzielona.

3. Po

dokonaniu spłaty ostatniej raty uprzednio zaciągniętej pożyczki mieszkaniowej

pracor,vn ik/e mer1t/renc

ista moŹe wystąpić z lvnioskiem o przyznanie kolejnej

pożyczki' przy czylr' przedmioto$Y wniosek zostanie rozpoznany w roku następnym.

4. W

uzasadnionych przypadkach istnieje moż|iwośćwnioskowania pożyczkobiorcy o

czasowe zawieszenie spłaty pożyczki lub wydłuŹenie okesu spłaty ZobowiąZania do
48 miesięcy.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (s1tuacje losowe)

pracownikom

/emerytom/ rencistom przyznane poŻyczka moŻe Zostać umorzona do wysokości 50%

jej

wartości. Podstawę

do

podjęcia powyższej decyzji stanowi wniosek z

uzasadnieniem z+ożony przez poŹyczkobiorcę.

ó. Pracownik rozłviązujący umowę o pracę spłaca pozostałą kwotę
jednorazowo za wyjątkierrr:

a)
b)

osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
osób przechodzących na emer],'turę lub rentę.

poŹyczki

7.

W

prz1padku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona częśćpożyczki podlega

całkowitemu umorzeniu.

$e.
t. osoby ubiegające się o uzyskanie pożyczkj mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych winny złożyćwniosek, którego wzór stanowi Załqc7nik Nr 5
do regulaminu2.

Decyzję o przyznaniu pożyczki' o której mowa w ust. l, podejmuje Burmistrz.

3.

Szczegółowe waruŃi przyznania

i spłaty pc,Życzki na cele

mieszkaniowe okeśla

umowa zawarta między pożyczkobiorcą a pracodawcą (wzór umowy _ Załqcznik Nr

ą
VI. Postanowienia końcowe
s 10.

l'

Prz1znanie oraz wysokość dofinansowania

z

funduszu

do usfug

i

świadczeń

socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i

materialnej, zaśw przypadku pomocy mieszkaniowej

_

równięż od

rytr:acj

i

mieszkaniowej.

2.
3.

Świadczenia

u dzielane

z ZFSS mają charakter uznaniowy' nie zaśnależny.

do przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód netto
prz1padający na osobę w rodzinie wykazany we wniosku złożonym przez
Podstawę

uprawnionego.

4.

Wnioski dotyczące udzielenia pomocy ze środków Funduszu, za wyjątkiem pożyczki,

o kórej mowa w $ l0 ust. 1,

na\eży składaó do pracownika ds. kadrowych w

Wydziale organizacyjnym wedfug wzoru Stanowiącego Załqcznik Nr

7

do

regulaminu.

5.

Pracodawca

ma prawo żądać od wnioskodawcy przedstawienia

dokumentów

weryfikujących ustalony dochód i inne dane zawarte w złożonym wniosk_u.

6.

Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na członka rodziny są łączne

dochody netto wszystkich osób pozostających
domowym uprawnionego

z

we wspólnym

gospodarstwie

miesiąca poprzedzających bezpośredniomiesiąc, w

któr}łn złoŹono wniosek.

7. Za

dochód (przychód po odliczeniu kosŹów uzyskania, składek na ubezpieczenie

społeczne

i zdrowotne oraz podatku dochodowego) w rodzinie uwźa się dochody

pracownika/emeqła/renc isty i małżonka, alimenty, renĘ na rzecz dzieci oraz dochody

Z t}'tufu posiadania gospodarstwa rolnego. W-vpłat jednorazov1'ch (np. nagród. w tym

jubileuszowych. tzw. trz)'nastki) nie uwzględnia się.

8.

Pracownik/emer}t/rencista

ma obowiązek złoŻ'vćrzetelne

fakt-vcznym oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karne

9. osoba. ktora złożynieprawdziwe

.

zgodne Ze stanem

j.

oświadczenie lub sfałszuje dokument albo

wykorzysta przYnane środki niezgodnie
odpowiedzialności karnej

i

z ich

przeznaczeniem niezależnie od

:

traci prawo do korzystania Ze świadczeń Fundu'szu przez okres dwóch
kolejnych lat,

.

zwraca prz)/znane świadczeniewIaZ Z ustawowymi odsetkami naliczanvmi od
dnia przekazania świadczenia.

l0. odmowa payznania wnioskowanego świadczenia nie wymaga pisemnego
uzasadnienia.
l

l. Zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczegóIne cele i rodzaje działa]ności
socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usfug i świadczeń tinansowych określa

Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisj i Socjalnej wybranej przez pracowników w

celu reprezentowania ich interesów.
12.

Sprawy nie ujęte w niniejszym regttlaminie będą rozpatryłvane na bieżąco przez
Komis ję Soc iaIną.

l3. Decyzję

o

prz1znaniu świadczeń socjalnych poszczegó|nym wnioskodawcom

podejmuje Burmistrz w oparciu o opinię Komisj i Socjalnej.

l4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

l5. Wszelkie zmian1' w o|tębie reg aminu wymagają dla swej wźnościstosowania
formy pisemnej.
16.

Treśćregulaminu jest ogó|nie dostępna. Regukmin może być wydany na każde
żądanie zainteresowanej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

l7. Treśćregulaminu została uzgodniona z przedstawicie lem

zało_qi.

Przedstawiciel pracowników
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Zatącznik Nr

l

Ju regt ,minu

Zl-

ŚS

TABELA DOPŁAT Do WYPOCZYNKU' o KToRYM MowA w s 3 UsT. 1 REGULAMINU
Dochód na osobę w rodzinie wykazany w złożonymwniosku (netto)

Wysokośćdopłaty zZFSS (brutto)

do 807o

do 387o

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku*

pow.8070 do 130%
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku*

pow. 1307o do 1807o
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku*

pow.

180%o

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku*

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w
danym roku*

do 29o/o
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w
danym roku*

do 20oń

minimalnego wynagro<1zenia za pracę obowiązującego w
danym roku*

tlo 15"/"

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w
danym roku*

* oznacza wynagrodzenie, o którym mowa W ustawie z 10 puździernika 2002r' o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę (DzU Nr 200,poz. 1679)

Zatącznik nr

la

do regulam inu ZFśS

TABELA DoPŁAT Do WYPOCZYNKU, o KTORYM MowA w s 3 UST.

2

REGULAMIN(]

Dochód na osobę w rodzinie .vq;ukazany w złożonym wniosku (netto)

Wysokośćdopłaty z ZFSS (brutto)

do 807o

do 45oń

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku*

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w
danym roku*

pow.8070 do 130%

do 387o

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku*

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w
danym roku*

pow. 13070 do20Oo/"
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiąującego w danym roku*

pow.20o"/,
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku*

do 29oń

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w
danym roku*

do 2Io/o

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w
danym roku*

* oznacza wynagrodzenie, o którym mowa w ustąwie z 10 października 2002r' o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę (DzU Nr 200, poz. 1679)

Zatącznik Nr 2

du reg aninu 1'l'Ś'S

TABELA DoPŁAT Do DZIAŁALNOSCI, o KTÓREJ MowA w
Dochód na osobę w rodzinie .vq1kazany w złożonymwniosku
(netto)

do 100%
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku*

pow. 1007o do 1807o

$3

UST. 3 REGL]LAMINU

Wysokośćdopłaty z ZFSS do form, o których
mowaw $ 3 ust. 3 regulaminu

tlo

95Y" wartości

do 90o/" wartości

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku*

pow. 1807o

do 857o wartości

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku*
* oznaczarynagrodzenie, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002r. o minimalnym wyna4rodzeniu za pracę (DzU
Nr 200, poz. 1619)

Załącznik nr j
do regulaminu ZFŚS

TABELA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ, o KTÓRYCH MowA
w s3 usT.4 REGULAMTNU
Dochód na osobę w rodzinie wykazany w
złoŻonym wniosku (netto)
do 40oń
minimalnego wynagrodzenia
za placę obowiązuj ącego
w danym roku*

od

40oń

Wartośćpaczki śWiąteczno_
noworocznei dla dziecka
8V"
minimalnego wynagrodzenia
za ptacę obowią3ującego w danym
roku*

7oń

minimalnego wynagrodzenia

minimalnego wynagrodzenia

za pracę obowiąującego w danyrn roku*

za pracę obowiązującego w danym
roku*

* oznaczawynagrodzenie, o którym mowa w ustdy/ie z I0 października 2002r. o minimalnyłn

wynagtodzeniu za pracę (DzU Nr 200 poz. 1679)
'

Zalącznik Nr 3a

l,, rłgul'łnint Z FS'S

TABELA DOPŁAT Do DZIAŁALNOSCI, o KTOREJ MowA w
Dochód na osobę w lodzinie wykazany w złożonym wniosku
(netto)

do

s 3 UST. 4a

REGULAMINU

War1ośó paczki świąteczno'noworocznej
dla pracownika

do 27o/o

80%o

minimalnego wynagrodzenia

minimalnego wynagrodzenia Za pracę obowiązującego w danym roku*

za pracę obowiązu.iącego w danym roku*

pow.807o do 1807o

do 25"/o
minimalnego wynagrodzenia

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiąZu.iącego w danynr roku*

do 22o/"
minimalnego wynagrodzenia

pow. 1807rl
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązu.iącego w danym roku*

* oznacza wynagrodze nie, o którym mowa w rn tcłv,ie z

za pracę obowiązu.jącego w danym roku*

]

0

Za pracę obowiązującego w danym roku*

puździernika 2002r' o mininalnym wynagrodzeniu za pracę (DZU Nr 200, poz. l 679)

Załącznik Nr 1
do regulaminu ZFŚS

TABELA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ' o KToRYCH MowA

w s3 usT.s

REGULAMTNU

Dochód na osobę w rodzinie wkazany
w złożonym wniosku
do 507o
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego
w danvm rokuł

pow. 50 oń do I30o/,
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego

Wysokośćudzielonej zapomogi

do 80%

minimahego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w danym roku*

do 507o

minimahego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w danym roku*

w dan1.m roku*

pow. 13070
minimalnego wynagrodzenia za pracę obov/iąZuj ącego

do 307o

minimalnego v1ma godzelia zapracę
obowiązującego w dan}rn rokux

w danym roku*
* oznacza

uynagrodzenie, o którym mowa w ustą1Ą)ie z l0 października 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (DzU Nr 200' poz. 1679)

Załącznik Nr 5
do regulaminu ZFŚS

PAN

BURMISTRZ
MIASTA SIERPC

WNIOSEK
o przyznanie pożyczki zZakLadowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

.

(imię i narwisko wnioskodalłcy)

(stanowisko)

(adres zamieszkania, telefon kontaktowy)

1.

Proszę o ptzyznatie mi pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w

wysokości
2.

.

PLN

(słownie:

...'.......''......złotych).

oświadczam' że wysokośćdochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny
pozostającego we wspóln1łn gospodarstwie domowym wynosi

(słownie:

.........''.'...... PLN
. Złotych).

(dątćt)

(p o dp

is

w

ni os ko

dtłłcy)

POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA
l. Zaś:wiadcza się, Że PanilPan
jest zatrudniona./zatrudniony lv ...

. . .

... ....

. . . .

na stanowisku

2' Wysokośó wynagrodzenia

PLN brutto/miesięcznie.

_

3. Potwierdzęnię spłaly poŻyczki -

(data)

(podpis
p r

i

pieczątka

acow nika llydz ial u F i nan s ow e go;

Załqc:nik Nr 6
do regulaminu ZFSS

wo.

UMOWA

w sprawie

W dniu

P)ZYCZK] Z Z'ĄKŁAJowFGo FL]NDUSZU ŚwrłoczeŃ socJALNYCH

..........

roku pomiędzy Urzędem Miejskim w Sierpcu Zwanym dalej
_ Burmistrz Miasta Sierpc i
pracy
w imieniu którego działa
zakł{rdem
. .. .. .

_

p o ży c zk o b i o

rc q zam

w Sierpcu, ul.

Skarbnik Miejski'

a

Panią/Panem

pracownikiem Urzędu Miejskiego w Sierpcu zwanym dalej
i

e

szka

ty

m

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

zosŁała zawarta umowa o następu.iącei treści:

$

l.

Decyzją Burmistrza Miasta Sierpca z dnia . . . . . . ' . . . . . . ' . . . . . . . .. .r. oraz na podstawie ustau.y z
dnia 1 marca ]994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Qt.:. z 1996 r. Dz. U. Nr
' 70' poz. 335 z póżn- zm-) Została przyznana Pani,Panu
ze śtodków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczka na cele mieszkaniowe w
wysokości
....... PLN (słownie:
. ' . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . ).
.

$2.
Przsznana pożyczka podlega spłacie w całości.okres jej spłaty wynosi 3'lata. Rozpoczęcie
spłaty pożyczki następuje od dnia .'................ ..........r. w ratach miesięcznych po
......_......_..... PIN.

$3.
Pożyczkobiorcu upowaŻnia zukład płacy do potrącenia należnych rat poŻyczki zgodnie Z $ 2
niniejszej umowy Z przysfugującego mu wynagrodzenia za pracę, poczynając od dnia
,

.,, ., .. ,- r-

$4.

l. Z
2.

chwilą rorwiązania stosunku pracy nie spłacona kwota poŹyczki

natychmiastowej spłacie w całościprzez pożryczkobiorcę'
W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z:
a) odejściem przez pożyczkobiorcę do innego zakładu pracy na zasadzje
porozumienia między zakładami pracy,
b) odejściemna rentę lub emer}turę,
c) likwidacją zakładu

podlega

sposób spłaty zostanie ustalony na warunkach okreśIonych w aneksię do niniejszej
umowv.

$s.

W razie ustania członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej na skutek wystąpienia,
wykeślenia lub wykluczenia pożłczkobiorcy Zę SpółdzieIni przed zasiedleniem

prz.vdzielonego lokalu. pożyczkobiorca jest obowiązany do Zwrotu zakładowi pracv kwoty

przelanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na konto Spółdzielni Mieszkaniowej

$6.
Zmiana warunków okeślonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

$7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowan ie przepisv:
- uslawa z dnicl 1 marca ]99-łr. o zak]tulowym Jundttszu świadczeń socjalnych (Jt.: Dz. U. z
1996r., Nr 70, poz. 335 ze zm).
- rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ]łmarca 1991r. (Dz. U. Nr 43,
poz. 168).

s8
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden otrzymuje pożyczkobiorca' a drugt zakład pracy.

Na poręczycieIa proponuię:
Pa n

iąlPa na

u1. ......................

Nr i seria dowodu osobistego

W razie nie uregulowania we właściwymterminie pożyczki zaciągniętej przez wlw ze
środków Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych wyrażam zgodę na pokycie należnej
klł ot; z mojego tłynagrodzenia.

(nałua:akladu pracy)

1.

(podpis poręc:1łciela|
(poLlpis i piec:ęć Bfu1nistr1l )

2.

(

padpis pa:yc:kobiotc!)

(padpis

i piec:ą!ka osobl
upova:nionej da

shl,ierd2eniu

ł lt]s noręc.ności podpisó\l)

Załqcznik

Nr

do regulaminu ZFŚS

(ifuie i ndż'lisko wnioskodawc|)

(stanovis ko' komórka organizacyj na)

(adres zamie szkania,

te

l. kontdktow)

wllIOSEK
o przyznanle świadczenia socjalnego
Z

1. Proszę

o

ZFSS

przYnanie mi świadczenia socja]nego

w

formie

o

którym mowa w

obowiązującym Regulaminie Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych.
Uzasadnienie s)'tuacji: ..........

2.

oświadczam, Że wysokość dochodu netto, przypadającego na jednego członka rodziny
pozostającego we wspólnym gospodarstwie domow)łn

(słownie:
3.

wynosi ...................... PLN

...................)**

Przyjmuję do wiadomości, iż w prz1padku stwierdzenia złożenianierzetelnych danych w

oświadczeniu lub wykorzystaniu środków niezgodnie z ich przeznaczeniem, świadczenie
będzie podlegało zlvrotowi wraz

z

nal,eżnymi ustawo'rłymi odsetkami, poczynając od

dnia otrzymania świadczenia oraz nastąpi utrata prawa korzystania
przez kolejne dwa okesy

4.

,

z Funduszu

w k1órych można oluzymać dofinansowanie.

W przypadku wystąpienia s1tuacji, o której mowa w pkt. 3 oświadczam, że wrażam

zgodę na potrącanie

z

mojego wynagrodzenia kwoĘ dofinansowania wraz

z odsetkami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca

l97łr - Kodeks Pracy***.

(cLtta i podpis wnioskodawcy)

*

proszę wpisać o jakie świadczenie Pani,/Pan wnioskuje
wylicza się zgodnie z ! l0 ust.1 regulaminu ZFSS
*** dotyczy pracownika
** miesięczny dochód

