
                                     

 

              ZARZĄDZENIE NR 14 /2013 

                                         

                                            Burmistrza Książa Wlkp. 

 

                                              z dnia 20 lutego 2013r.  

 

                  w sprawie  Regulaminu gospodarowania środkami  

      Zakładowego   Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania   

             Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

 

 

 

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012, poz.592) zarządzam, co 

następuje: 

 

 

§ 1 . Zatwierdzam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu 

Miejskiego w Książu Wlkp., stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. Powołuję Komisję Socjalną Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. w składzie: 

 

1) Zdzisława Wilak               -   Przewodnicząca Komisji, 

2) Małgorzata Lenartowska  -   Członek Komisji, 

3) Danuta Moskalik              -   Członek Komisji. 

 

     

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Książa Wlkp. 

 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Książa Wlkp. Nr 8/2010z dnia 19 lutego 2010 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Książu 

Wlkp. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

        Burmistrz 

       /-/  Teofil Marciniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Załącznik do Zarządzenia  

            Burmistrza Książa Wlkp. 

            nr 14 z dnia 20 lutego 2013r. 

 

 

REGULAMIN 

 

gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

 

 

 

Rozdział 1 

 

Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

§ 1. Środki zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”  

       przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej, organizowanej    

       na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w szczególności na: 

 

1) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe, 

2) wypoczynek urlopowy organizowany we własnym zakresie, 

3) zapomogi pieniężne bezzwrotne, 

4) dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wycieczek, kolonii, 

zimowisk, obozów organizowanych przez podmioty do tego uprawnione, 

5) działalność kulturalno-oświatową w postaci biletów, karnetów na imprezy artystyczne, 

kulturalne, sportowe i rozrywkowe, 

6) bony towarowe dla pracowników, 

7) zakup paczek świątecznych dla dzieci, 

8) świadczenia rzeczowe oraz otrzymywane w tym zakresie świadczenia pieniężne dla 

pracowników i ich dzieci, 

9) zakup paczek świątecznych - okolicznościowych dla pracowników, 

10) świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów z okazji Dnia Seniora. 

                 

 

 

      Rozdział 2 

 

Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu  

Świadczeń Socjalnych 

 

§ 2. 1. Ze świadczeń Funduszu mają prawo korzystać: 

       1) pracownicy etatowi, zatrudnieni na podstawie wyboru, powołania, mianowania,       

           umowy o pracę, 

       2) inne osoby nie związane z zakładem stosunkiem pracy - zleceniobiorcy w zakresie  

           określonym w § 1 pkt. 5,  

       3) emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowy o pracę z zakładem pracy w związku z  

           przejściem na emeryturę lub rentę w zakresie określonym § 1 pkt.1,3,10, 

       4) pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, 

       5) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1,  

 

 

 



 

      2. Za członka rodziny osoby wymienionej w ust. 1 pkt 1 uważa się: 

         1) pozostające na wychowaniu i utrzymaniu dzieci własne, dzieci przysposobione    

             oraz   przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej: 

             a) w wieku do lat 18, 

             b) w wieku do lat 25 pod warunkiem, że pozostają we wspólnym 

            gospodarstwie domowym i spełniają łącznie następujące warunki: 

           - są uczniami lub studentami, 

           - zamieszkują wspólnie z rodzicami (w tym dzieci uczące się i tymczasowo),    

           - zamieszkują w innych miastach ( np. stancjach, internatach, akademikach),  

           - nie posiadają własnych dochodów z tytułu pracy zarobkowej w wysokości     

             przekraczającej w poprzednim roku kalendarzowym trzykrotności minimalnego  

             wynagrodzenia za pracę, 

           - nie pozostają w związku małżeńskim, 

         c) bez względu na wiek jeżeli posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do 

             pracy. 

          2) współmałżonka pracownika w zakresie  określonym w § 1 pkt.3. 

      3.Naukę dzieci do 25 roku życia należy udokumentować odpowiednim  

         zaświadczeniem lub aktualną legitymacją szkolną lub studencką.  

                            

       Rozdział 3 

 

Rola i zadania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

 

§ 3.1.W Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. działa Komisja Socjalna, którą powołuje  

         Burmistrz Książa Wlkp. 

      2.W skład Komisji Socjalnej wchodzi: Przewodniczący Komisji, oraz dwóch  

         członków,  wybierani spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

      3. Komisja Socjalna wybierana jest na 3 lata. 

      4. Zadania Komisji Socjalnej: 

a/  opiniowanie wniosków osób uprawnionych, 

       b/ uzgadnianie Regulaminu gospodarowania środkami  Funduszu  oraz jego zmian. 

 

                                                     Rozdział 4 

 

Zasady przyznawania świadczeń socjalnych 

 

§ 4.1.Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wycieczek, kolonii  

        i zimowisk, obozów organizowanych przez podmioty do tego uprawnione wypłacane      

        jest na pisemny wniosek pracownika wraz z załączonym dowodem zapłaty za      

        wypoczynek dziecka oraz potwierdzeniem pobytu dziecka. Pracownik może      

       skorzystać z tego dofinansowania tylko raz w roku kalendarzowym na każde dziecko. 

     2.Kwota dofinansowania wynosi 

        I grupa dochodowa    150 złotych, 

        II  grupa dochodowa  120 złotych, 

        III  grupa dochodowa   90 złotych. 

 
§ 5. Świadczenia z Funduszu udzielane są  na wniosek osób uprawnionych i  uzależnione           

       są  od wysokości dochodu brutto wszystkich uprawnionych do korzystania z Funduszu  

       członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z  

       wnioskodawcą w przeliczeniu na jedną  osobę. 

      

§ 6. Pomoc z Funduszu przyznawana jest do wysokości posiadanych środków. 



 

§ 7.1.Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielane na budowę, rozbudowę,  

           adaptację lub nabycie pierwszego własnego mieszkania ( domu )  oraz na remont  

           bieżący  mieszkania ( domu ). 

2. Pożyczka na  cele   mieszkaniowe może być udzielona do wysokości 4.000 zł. 

3. Warunkiem przyznania pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej 

pożyczki. 

4. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest poręczenie dwóch pracowników Urzędu 

Miejskiego w Książu Wlkp. 

5. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% w stosunku rocznym. 

6. Okres spłaty pożyczki wynosi do 24  miesięcy. 

7. Warunki przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe zostaną określone w umowie 

pomiędzy pracodawcą a pożyczkobiorcą . 

8. Pożyczka ulega umorzeniu w przypadku śmierci pracownika, emeryta, rencisty 

a poręczyciele zwolnieni są ze spłaty pożyczki.  

9. Dopuszcza się możliwość spłaty ratalnej, w przypadku rozwiązania umowy o pracę 

ze strony pracownika lub pracodawcy, pod warunkiem złożenia wniosku 

i uzyskania zgody Burmistrza. 

 

 

§ 8.1. Dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie,  

          przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku      

          kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego, w wymiarze co najmniej 14 kolejnych  

          dni kalendarzowych.  

      2. Podstawą do wypłaty przyznanego dofinansowania  za wypoczynek organizowany  

         we własnym zakresie jest potwierdzenie przez   Referat Obywatelsko- Organizacyjny  

         Urzędu Miejskiego faktu wykorzystania urlopu wypoczynkowego  w wymiarze co  

         najmniej 14  kolejnych dni kalendarzowych.   

      3. Wypłaty  powyższych świadczeń  dokonuje się w terminie 5 dni od daty wpływu      

          wniosku do Komisji Socjalnej. 

      4.W przypadku niewykorzystania urlopu, o którym mowa w ust.1, dofinansowanie nie       

          przechodzi na rok następny. 

 

§ 9. Zapomogi pieniężne bezzwrotne przyznawane są osobom znajdującym się w trudnej     

        sytuacji życiowej i losowej.  

 

§ 10.1.Osoba ubiegająca się o pomoc z Funduszu  określoną w rozdziale 1 w § 1 pkt        

           1,2,3,4,8  składa wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia.   

       2.Wysokość dofinansowania do świadczeń socjalnych wymienionych w rozdziale 1 §  

          1 pkt. 2,3,5,6,7, 8, 9  ustalonych przez Komisję Socjalną na dany rok przyznawanych       

          danym osobom uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej  osoby  

          uprawnionej do korzystania z Funduszu.  

       3. Podstawą  do przyznania świadczeń socjalnych  stanowi wykazany  w oświadczeniu  

          dochód brutto  (tj. dochód nie pomniejszony o zapłacone składki ZUS i należne    

           podatki) na osobę w rodzinie za rok poprzedni w zaokrągleniu do 1 zł.  

          Pracownik ma obowiązek wykazać w oświadczeniu pełną wysokość uzyskiwanych  

         dochodów przez  wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie  

          domowym i  uprawnione do korzystania z Funduszu.  

         Oświadczenie to należy złożyć najpóźniej do dnia 15 marca danego  roku.  

      4.Osoby uprawnione, które nie złożą oświadczenia o dochodach nie mogą korzystać ze  

     świadczeń Funduszu. (oprócz pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe). 

. 

       



       5.Grupy dochodowe: 

           a)    I grupa - dochód brutto na osobę w rodzinie  do 2000 złotych  , 

           b)   II grupa - dochód brutto na osobę w rodzinie  od 2001 złotych do 4000 złotych,  

           c)  III grupa - dochód brutto na osobę w rodzinie powyżej 4000 złotych. 

 

§ 11. Plan wydatków na dany rok kalendarzowy w tym podział środków na poszczególne           

        cele i rodzaje działalności  ustala Burmistrz wraz z Komisją Socjalną w planie  

        rzeczowo- finansowym  stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu w oparciu o  

        planowaną kwotę odpisu na Fundusz określoną w budżecie gminy na dany rok     

        kalendarzowy. 

                                                       

                                                           Rozdział 5 

                          

                                              Postanowienia końcowe. 

 

§ 12. Integralną częścią niniejszego  zarządzenia są załączniki ; 

a) Nr 1 Plan rzeczowo - finansowy  Zakładowego Funduszu Świadczeń  

    Socjalnych Funduszu na dany rok, 

b) Nr 2 Oświadczenie  o wysokości dochodu brutto na jednego członka rodziny  

    uprawnionego do korzystania z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

c) Nr 3 Wniosek o przyznanie  pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń  

    Socjalnych na cele mieszkaniowe, 

d) Nr 4 Umowa w sprawie pożyczki z  Zakładowego Funduszu Świadczeń  

    Socjalnych, 

e) Nr 5 Wniosek o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń  

    Socjalnych zapomogi pieniężnej bezzwrotnej, 

f) Nr 6 Tabela dofinansowania do wypoczynku organizowanego  przez pracownika  

    we własnym zakresie , 

g) Nr 7  Wniosek pracownika o wypłatę świadczenia z tytułu  dopłaty do         

    wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, 

       h) Nr 8 Wniosek o przyznanie świadczenia rzeczowego  lub otrzymywanego w     

           tym zakresie świadczenia pieniężnego dla pracowników i ich dzieci, 

            i) Nr 9  Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka zorganizowanego w     

                formie obozów, kolonii, wycieczek przez podmioty do tego uprawnione, 

j) Nr 10 Oświadczenie emeryta/rencisty o niepodjęciu/podjęciu zatrudnienia na 

umowę o pracę i o wysokości emerytury/renty za poprzedni rok. 

 

§ 13. Środkami Funduszu administruje Pracodawca. 

 

§14. Obsługę finansową Funduszu zapewnia Referat Finansowy Urzędu Miejskiego  

w Książu Wlkp.  

 

 

Regulamin niniejszy uzgodniony został z Komisją Socjalną  reprezentującą interesy 

pracowników w dniu … lutego 2013 r. 

 

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

 

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

 

......................................... 
(Podpisy Komisji Socjalnej) 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

z dnia 20 lutego 2013r. 

 

 
                                               Plan rzeczowo-finansowy 

                         Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na ............... rok 

Naliczony odpis na ................rok  - ............................. 

Pozostało z .................... roku  - ............................. 

Ogółem ZFŚS na ................ rok  - ............................. 

 

 

Lp 

 

Przeznaczenie wydatku i % udziału w Funduszu 

 

Kwota w zł 

1. 

   

Dofinansowanie do wypoczynku  pracownika,  

zorganizowanego we własnym zakresie. 

 

2  Zapomogi  pieniężne bezzwrotne. 

                                           

 

3 Działalność kulturalno-oświatowa.  

 

 

4 Bony towarowe, paczki świąteczne oraz świadczenia 

pieniężne w tym zakresie dla pracowników. 

 

5 Paczki świąteczne bądź świadczenia pieniężne w tym 

zakresie dla dzieci pracowników oraz dofinansowanie do 

wypoczynku w formie kolonii, obozów, wycieczek,  

 

6 Świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów  

 

 

7 Pożyczki mieszkaniowe zwrotne - ......% odpisu 

 

 

 Ogółem 

 

 

 

Książ Wlkp., dnia .............................. 

 

Komisja  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych : 

 

 

1. .............................. 

                                                                                             

2. .............................. 

 

3. ..............................                                                                Zatwierdzam: 

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

 

 



                                                                Załącznik nr 2 do Regulaminu    

                                                                       Zakładowego Funduszu   Świadczeń  

                                                                       Socjalnych z dnia 20 lutego 2013r 
 
 
                                                                                  

 
                                                                                 Książ Wlkp., dnia ......................................... 
 

………………………………  
(Nazwisko i imię pracownika) 

……………………………… 
(Miejsce zamieszkania) 

……………………………… 
(Miejsce pracy) 

 

OŚWIADCZENIE 

                      o wysokości dochodów na jednego członka rodziny uprawnionego                

                       do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Oświadczam, że średni dochód brutto na członka rodziny za rok …………wyniósł: 

1) dochody moje w wysokości ………………………… zł/rok 

2) dochody męża/żony w wysokości ………………………… zł/rok 

3) inne dochody (np. dzieci) w wysokości ………………………… zł/rok 

RAZEM: ………………………… zł/rok - tj. ……………………zł/m-c 

Moja rodzina składa się z ………… osób, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe   

i są uprawnione do korzystania z ZFŚS. 

Na członka mojej rodziny przypada średni dochód miesięczny w 

wysokości………………………… zł brutto 

(słownie:……………………………………………………………………… ………/100 ) 

  

 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, 

świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 KK 

 

 

…………………………… 
        (własnoręczny podpis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnia Urząd. 

Stwierdzam, że oświadczenie otrzymałem/am w dniu ……………………… 

 

……………………………… 
    (podpis osoby upoważnionej) 

 



 

 

 

Objaśnienia do oświadczenia: 

Zgodnie z §10 ust. 3 Regulaminu ZFŚS „Oświadczenie o dochodach pracownicy składają do dnia 15marca 

każdego roku. Dochód brutto na 1 osobę powinien być obliczony na podstawie rocznego zeznania 

podatkowego członków rodziny (gospodarstwa domowego) i podany w przeliczeniu na 1 miesiąc. W 

przypadku nawiązania umowy o pracę (nowa umowa) w trakcie trwania roku pracownik składa oświadczenie 

o dochodach przy podpisywaniu umowy o pracę, w której zawiera dochód za poprzedni rok kalendarzowy, a 

w przypadku podejmowania pracy po raz pierwszy i braku dochodów za rok poprzedni – 

wysokość dochodów ustalana jest na podstawie aktualnych składników wynagrodzenia”. Osoba, która nie 

złoży oświadczenia, nie będzie mogła w danym roku korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z 

ZFŚS. 

Do dochodu wlicza się wszystkie uzyskane dochody z wyłączeniem: otrzymywanych alimentów, zasiłków 

rodzinnych i dodatków do tych zasiłków otrzymywanych na podstawie ustawy z. dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych [tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.], stypendiów dla 

uczniów i studentów oraz różnych dodatków do emerytur i rent np. pielęgnacyjny, dla inwalidy wojennego, 

kombatancki za tajne nauczanie itp.  

W przypadku dochodu z działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem 

liniowym, przyjmuje się faktycznie uzyskany dochód nie niższy jednak niż zadeklarowana podstawa 

wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje 

obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne (tj. 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał 

(http://www.stat.gov.pl). 

Przy działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (karta podatkowa 

i ryczałt ewidencjonowany) za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na zasadach 

jak wyżej. 

W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wys. 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze 

obwieszczenia, przez Prezesa GUS (http://www.stat.gov.pl) na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym. 

Gdy w momencie składania informacji (uprawniony do pomocy socjalnej) członek rodziny utracił dane 

źródło dochodów (np. bezrobocie czy przejście na urlop wychowawczy itp.) to zamiast dochodu za poprzedni 

rok podaje się aktualnie osiągany dochód, przez tą osobę, a następnie wylicza się średni miesięczny dochód 

rodziny, zgodnie z zasadami podanymi powyżej. 

Uwaga: Sytuację materialną rodziny należy określić w oparciu o średnie dochody brutto (tj. 

dochód bez pomniejszania o  składkę na ubezpieczenia społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne 

i podatek dochodowy przekazany do Urzędu Skarbowego). 

 
Pouczenie :

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                          Załącznik Nr  3 do Regulaminu        

                                                         Zakładowego Funduszu Świadczeń   

                                                         Socjalnych z dnia 20 lutego 2013r 

               

.........................................................             Książ Wlkp., dnia ............................. 

        imię i nazwisko pożyczkobiorcy 

 

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

                 adres  zamieszkania 

 

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

                 dowód osobisty nr 

 

                       W N I O S E K  

           o przyznanie pożyczki  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

W oparciu o regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – pomoc na cele 

mieszkaniowe, proszę o przyznanie mi pożyczki  w  wysokości ................................... zł 

(słownie:.................................................................................................................................) 

przeznaczonej na .................................................................................................................... 

(wpisać  przeznaczenie np.: remont mieszkania, domu, wykup itp.) 

 

 

 

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

     podpis pożyczkobiorcy 

 

 

Na poręczycieli proponuję: 

            Pan/i....................................................................................................................... 

Zamieszkały/a, dokładny adres.............................................................................. 

Dowód osobisty nr ................................................................................................ 

Wyrażam zgodę  poręczenia pożyczki udzielonej na kwotę  ............................zł. 
 

 

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

               Podpis  poręczyciela 

 
           Pan/i.........................................................................................................................                

           Zamieszkały/a, dokładny adres: ............................................................................  

Dowód osobisty nr ................................................................................................ 

Wyrażam zgodę  poręczenia pożyczki udzielonej na kwotę .............................zł 
                

 

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

Podpis  poręczyciela 

 
  .................................................... 
 Potwierdzenie spłaty poprzedniej pożyczki 

przez Referat Finansowy Urzędu Miejskiego 

w Książu Wlkp. 

 

 



                                                                     Załącznik nr 4 do Regulaminu  

                                                                     Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

               z dnia 20 lutego 2013 r. 

 

 

 
          Umowa Nr .......................... 

w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

zawarta w dniu ................................ pomiędzy Urzędem Miejskim z siedzibą  w Książu 

Wlkp., zwanym dalej pracodawcą, w imieniu którego działa Burmistrz Teofil Marciniak, 

 

a  Panem/nią.......................................................................... zatrudnionym pracownikiem, 

rencistą / emerytem, zwanym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym w 

............................................................ ......................................................................... ,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest pożyczka  na ................................................................................. 

                                                                            (określić dokładnie przeznaczenie) 

w wysokości .................... zł.  (słownie:......................................................................... 

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

  

§ 2 

 

1. Pożyczka podlega spłacie w całości w ............ ratach miesięcznych, pierwsza rata w 

wysokości .................. zł. , a każda następna w wysokości ............. zł. Odsetki wynoszą 

.............. zł. 

 

2. Raty płacone będą do ................... dnia każdego miesiąca . Pierwsza rata zostanie 

wpłacona dnia  ............................. . 

 

3. Pożyczka jest oprocentowana - 1 %  w  stosunku rocznym. Oprocentowanie płacone jest 

w terminie płatności pierwszej raty. 

 

4. Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę do potrącania należnych rat i oprocentowania z      

przysługującego mu wynagrodzenia i innych należności z tytułu zatrudnienia. W sytuacji 

gdy pracodawca nie będzie mógł potrącać z wynagrodzenia rat pożyczki, pożyczkobiorca 

zobowiązuje   się sam spłacać raty pożyczki /np. emeryt-rencista/.   

 

5. Niespłacona pożyczka  staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 

 a/rozwiązania umowy o pracę przez pożyczkobiorcę, 

 b/rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy  

     pożyczkobiorcy 

 c/ stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie  nieprawdziwych danych, 

 d/ stwierdzenia, że pożyczka została wykorzystana na inne cele niż określone w niniejszej    

     umowie. 

 

 

 



 

§ 3 

 

Zmiana warunków określonych w umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

§ 4 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 5 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które 

otrzymują: pożyczkobiorca i pracodawca. 

  

Poręczyciele pożyczki: 

1. Pan/i 

..............................................zamieszkały/a.............................................................. 

 

Nr dowodu osobistego .............................................................................................. 

 

       2. Pan/i .....................................zamieszkały/a ............................................................. 

 

Nr dowodu osobistego................................................................................................ 

 

 

 

Oświadczenie poręczycieli 

 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie otrzymanej pożyczki przez 

pożyczkobiorcę –  

 

Pana/Panią........................................................., pożyczki w wysokości  

............................zł   

 

słownie:..............................................................................................................................

złotych), wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni, na potrącenie z 

naszych wynagrodzeń, należnej kwoty wraz z odsetkami, w przypadku braku 

możliwości  potrącania rat przez zakład pracy, zobowiązujemy się do comiesięcznej 

spłaty pożyczki na rachunek bankowy,  

Nr 05 90841026 0300 0101 2000 0006 , w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 

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

(poręczyciel 1 )                                                                        poręczyciel 2)                                  

               

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

            (Pożyczkobiorca)                                                                  (Pracodawca) 

                                                                      
 

 

 

 



                                                                                  Załącznik nr 5 do Regulaminu  

Zakładowego Funduszu Świadczeń  

            Socjalnych z dnia 20 lutego 2013r. 

 

 
   

                                                            Książ Wlkp., dnia ................................  

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

........................................ 
              (Adres zamieszkania ) 

Wniosek o zapomogę 

Proszę o udzielenie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomogi 

pieniężnej bezzwrotnej w kwocie ........................................zł 

   słownie: .............................................................................................................. 

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

z  przeznaczeniem na : ........................................................................................... 

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

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

Uzasadnienie......................................................................................................  

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

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

Do wniosku załączam: ......................................................................................... 

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

Oświadczenie powyższe składam pod odpowiedzialnością karną art. 233 § 1 KK. 

 

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

                    (podpis wnioskodawcy) 

Sprawdzono pod względem merytorycznym    

            Powyższy wniosek akceptuję 

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

             ( data i podpis pracodawcy) 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków funduszu socjalnego  .......................zł 

Słownie ............................................................................................................................. 

              

 
                                                                 ........................................................                      
                         ( data i podpis pracodawcy) 



     Załącznik nr 6 do Regulaminu    

                Zakładowego Funduszu Świadczeń  

                Socjalnych z dnia 20 lutego 2013r. 

. 

 

 

 

 
Tabela  

dofinansowania do wypoczynku organizowanego przez pracowników  

 we własnym zakresie za rok ………. 

 

 

 

 

Dochód brutto  na uprawnioną do 

korzystania  z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych na osobę w 

rodzinie wykazany w oświadczeniu 

stanowiącym załącznik nr 2 do 

regulaminu 

 

      Wysokość dofinansowania 

 

do 2000 zł 

 

                        zł 

 

od  2001zł do 4000 zł 

 

 

                        zł 

 

powyżej 4000zł 

 

                       zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 



                                                                       Załącznik nr 7 do Regulaminu 

 Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

                                                                       z dnia 20 lutego 2013r. 

                                                                                 Książ Wlkp.,dnia.............................. 

........................................           
     imię i nazwisko     

.........................................  
     Adres zamieszkania  

     

                                  Wniosek 

o wypłatę świadczenia z tytułu dofinansowania do wypoczynku 

organizowanego we własnym zakresie. 

Oświadczam, że w terminie od ....................... do ....................tj. ...... dni kalendarzowych 

przebywałem/am na urlopie wypoczynkowym. Oświadczam, iż w bieżącym roku  nie 

korzystałem/am z takiego dofinansowania.  

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod 

odpowiedzialnością regulaminową i karną (art.233 § 1 KK ) 
 

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 

 

Przyznane świadczenie proszę mi wypłacić na konto bankowe:  

 
nr  ................................................................................................................                                                                                       

      

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

                                                               (data i podpis wnioskodawcy) 

Potwierdzenie korzystania z urlopu: 

Pan/i  ...........................................................................przebywał/a na urlopie 

 

wypoczynkowym od ....................... do ........................ tj. ............ dni kalendarzowych. 

 

 

                                                                                    .................................................. 
                          (  podpis i pieczątka upoważnionego pracownika   

                                 Referatu  Obywatelsko-Organizacyjnego Urzędu  

                                                                                                          Miejskiego) 

 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków funduszu socjalnego kwotę .......................... zł 

słownie ............................................................................................................................ 

 

                                                                                                                           

................................................                                                                                                     
                                                           ( data i podpis pracodawcy)        

                                                                                                         



 

 Załącznik nr 8 do Regulaminu Zakładowego   

Funduszu Świadczeń Socjalnych  

          z dnia 20 lutego 2013 r. 

 
                                                                   Książ Wlkp., dnia ...........................  

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

 

............................................ 
                (Adres zamieszkania ) 

      Wniosek 
 

o świadczenia rzeczowe*, otrzymywane w zakresie świadczenia rzeczowego 

świadczenia pieniężne* dla pracowników i ich dzieci, 
 

 

Proszę o udzielenie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  świadczenia 

rzeczowego *   otrzymywanego w zakresie świadczenia rzeczowego świadczenia 

pieniężnego* dla pracownika* dla dzieci*, 

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

 

 Otrzymaną kwotę przeznaczę na :  ................................................................... 

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

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

Oświadczenie powyższe składam pod odpowiedzialnością karną art. 233 § 1 KK 

Pouczenie :

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

 

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

Zatwierdzono do wypłaty ze środków funduszu socjalnego .............................zł 

Słownie ............................................................................................................................. 

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

                         ( data i podpis pracodawcy) 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

                                                                       

                                                                   

 



                                                                     Załącznik nr 9 do Regulaminu   

                                                                     Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

               z dnia 20 lutego 2013 r. 

 
                                                    Książ Wlkp. dnia ...........................  

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

 

............................................ 
          (Adres zamieszkania ) 

Wniosek 

o dofinansowanie wypoczynku dziecka  

zorganizowanego w formie obozów, kolonii, wycieczek przez podmioty do tego 

uprawnione. 

 

 

Proszę o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypoczynku 

dziecka  .......................................................... , które przebywało w okresie od 

                       (Imię i naziwsko dziecka) 

......................................   do .................................... na ...................................................... 

                                                                                                          (Podać formę wypoczynku) 

 

Oświadczam, iż w bieżącym roku  nie korzystałem/am z takiego dofinansowania.  

Do wniosku załączam*: 

1.  ............................................ 

2. ............................................. 

 

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

                             
                                                                                             (Podpis wnioskodawscy) 

 

 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków funduszu socjalnego .............................zł 

Słownie ............................................................................................................................. 

             

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

                         ( data i podpis pracodawcy) 

 

 

 
* wymagane załączniki: 

  -.dowód zapłaty za wypoczynek   

  - potwierdzenie pobytu dziecka  

 
 

 



Załącznik nr 10 do Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

               z dnia 20 lutego 2013r 
 

……………………………………..                                            Książ Wlkp. , dnia........................................ 
(Nazwisko i imię emeryta/rencisty) 

……………………………… 

……………………………… 
       (Miejsce zamieszkania) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

emeryta/rencisty o niepodjęciu/podjęciu* zatrudnienia na umowę o 

pracę i o wysokości emerytury/renty za poprzedni rok. 
 

 

 

 

Oświadczam, że od dnia przejścia na emeryturę/rętę nie podjąłem/am zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę z innym pracodawcą niż Urząd Miejski w Książu Wlkp.* 

 

 

Oświadczam, że od dnia przejścia na emeryturę/rętę podjąłem/am zatrudnienie na  

 

podstawie umowy o pracę w ……………………………………………………………. 
                                                      (Nazwa i adres zakładu pracy) 

……………………………………………………………………………………………*. 

 

 

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

         (czytelny podpis) 

 

 

 

Ponadto oświadczam, że mój średni miesięczny dochód brutto**(emerytura, renta) za rok 

poprzedni tj. ……….. r. wyniósł ………………………..zł  

(słownie: ………………………………………………………………………………..).                    

                   

           ……………………………….. 

         (czytelny podpis) 

Uwaga: 

Emeryt/rencista,  który nie złoży oświadczenia o dochodach nie będzie uwzględniany przy  

przyznawaniu świadczenia pieniężnego z okazji Dnia Seniora oraz zapomóg pieniężnych losowych (nie 

dotyczy pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe). 

 

* Niepotrzebne skreślić 

**Za dochód brutto  należy przyjąć  przychód bez pomniejszania o składkę na ubezpieczenie zdrowotne i 

podatek dochodowy przekazany do Urzędu Skarbowego).                   


