
Z ARZ {DZENIE Nr BBM. 0 0 50.9 4.2013

BURMISTRZA MIASTA SULE.ToWNX

z dnia22lipca20l3 r.

w sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzpdu
Miasta Sulej6wek

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakladowym funduszu
Swiadczeri socjalnych (tj. Dz. U. z 2012 r" poz.592 oraz poz. 908 i 1456) - zarzqdza sip, co
nastEpuje:

$ 1. Wprowadza siE Regulamin Zaldadowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzqdu
Miasta Sulejowek, uzgodniony z Kornisj4 ZaldadowqOrganizacji Zakladowej nr 3276NSZZ
,,Solidarno56" Region Mazowsze w Urzgdzie Miasta Sulej6wek, stanowiqcy zalqczlnik do
nini ej sze go zar z4dzenia.

g 2. Z dniem wejScia w tycie zarzEdzenia traci moc zarzqdzenie nr 50/2003 Burmistrza
Miasta Sulej6wek z dnia 23 maja 2003 rolru.

$ 3. 1. Wy&onanie zarzqd'zenia powierza siE Kornisji Socjalnej.
2. Nadz6r nadrealizacjqzaruqdzenia powierza sig Sekretarzowi Miasta Sulej6wek.

$ 4. ZobowiqzujE pracownik6w oraz osoby uprawnione do korzystania z Zal<Nadowego
Funduszu Swiadczeri Socjalnych UrzEdu Miasta Sulej6wek do przestrzegania i wykonywania
swoich obowi4zk6w wynikaj Ec y ch z niniej sze go Regulaminu.

$ 5. l. Zarzqdzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Sulej6wek.

2.Zarzqdzenie wchodzi w Zy cie z dniem 1 sierpnia 20 1 3 roku.



Zal'qcznik do zatz4dzenia nr 88M.0050.94.2013 Burmistrza Miasta Sulej6r4,ek z dnja22 lirrca 2013 r.

REGULAMIN
ZakNadaw e_go Fu n d u szu $wia dczeft S o cj alnyc h

Urzgdu Miasta Sutej6wek
Rozdzial I. Postanolyienia og6lne

$ 1. f . Regulamin Zaldadowego Funduszu Swiadczeri Socjalnlrch [JrzEdu Miasta Sulej6wek,
zwany dalej Regulaminem zostalopracowany na podstawie:

l) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakladowl,m funduszu Swiadczeri
(tj. Dz. U. 22012 r. poz. 592 z pa1n..zm.),

socjalnych

2) ustawy z dnta 23 maja 1991 r. o zwi4zkach zawodowych (t. j. Dz. TJ. z 2001r. Nr 79,
poz. 854 zpo1:n. z-m.),

3) rozporz4dzenia Miiristra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 marca 20A9 r.
w sprawie sposobu ustalania pr:zecigtnej licr,by zatrudnionych w celu naliczania odpisu
na zakfadowy fundusz sw'iadczeri socjalnych (Dz. u. Nr 43,po2.349),

4) obwieszczenia Prezesa Gl6wnego Urzpdu Statystycznego w sprawie przeciqtnego
wynagrodzenia miesiEcznego w roku poprzednim, ogLaszanego w Monitorze polskim
przed. 20 lutego kazdego roku.

2. Regulamin zostal uzgodniony z Komisj4 Zaldadow4 Arganizacji Zakladorvej nr 3276
NSZZ,,solidarnos6" Region Mazowsze w urzpdzie Miasta sulei6wek.

$ 2. Ilekroi w Regulaminie jest mowa o:
1) Funduszu - naleiry przez to rozumied Zaldadov,ry Fundusz Swiadczeri Socjalnych

utworzony w Urzgdzie Miasta Sulej 6wek,
2) U rzpdzie - naleiry przez to rozumie f lJrzqd Miasta Sulej 6wek,
3) Pracodawcy - nale2y przezto rozumied Burmistrza Miasta Sulej6wek;
4) Burmistrzu-naleiry przezto rozumiei Burmistrza Miasta Sulej6wek,
5) Pracownikach -nale?y przezto rozumie6 pracownik6w Urzgdu Miasta Sulej6wek,
6) Organizacji Zwi4zkowej - nale?y przez to rozumie6 KomisjE Zakladowq0rganizacji

Zakladowej w 3276 NSZZ ,,Solidarno6i" Region Mazowsze w UrzEdzie Miasta
Sulej6wek, posiadaj4c4 uprawnienia Arganizacji Zwi4zkowej na poclstawie art. 251
ustawy o rwiqzkach zawodowych.

7) czlonku rodziny - nalezy przez to rozumied nastppujqce osoby wsp6lnie zamieszkuj4ce
i prowadz4ce wsp6lnie gospodarstr.vo domowe:
a) wspltmathonka,
b) konkubinp lub konkubenta niepozostaj4c4(ego) w zwiqzku malzeriskim,
c) dzieci do 25 lat pozostajece na utrzymaniu rodzic6w, oraz bez wzglEdu na w-iek

dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepeinosprawnojci
wlasne lub przysposobione arcz przyjgte na rvychowanie w ramach rodziny
zastppczei,

d) rodzicriw.
Rozdzial II. Zasady tworzenia Funduszu

$ 3. 1. Fundusz tworzy sig z nastgpujqcych odpis6w:
1) dla Pracownik6w Urzgdu - 37,5yo przecigtnego v,rynagrodzenia miesiEcznego

w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim poboczu roku poprzedniego,
jedli przeciEtne yynagrodzenie z tego okresu stanowilo kwotg wyzszq. podstawg
naliczenia odpisu' przez PracodawcE stanowi przecigtna planowana- * danym ,oku
kalendarzowym liczba os6b zatrudnionych skorygowana w koricu roku do iaktycnrcj
przeciEtrej liczby zatrudnionych w lJrzgdne;
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2) dla Emeryt6w i Rencist6w, l<tnlzy s4 objEci opiekq socjaln4 przr,z PracodawcE Fundusz
zwigksza siE o 6,25 %o pnecigtnego wynagrodzenia miesigcznego w gospodarce
narodowej w roku poprzednim lub w drugim p6boczu roku poprzedniego, je1eli
przecigtne wynagrodzerie ztego okresu stanowi kwotg wylszq

3) nakuhd4 zatrudnion4osobE, w stosunku do kt6rej orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopieri niepelnosprawnoSci zwiEksza sig o 6,25yo przeciEtrego wynagro dzema
miesiEcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim p6lroczu roku
poprzedniego, jeleliprzeciEtne wlmagrodzenie ztego okresu stanowi kwotE wy1szq

2. W 2013 roku przez przeciEtne v,rynagrodzenie miesiE czne w gospodarce narodowej ialezy
rozumie6 przecigtne wynagrodzenie miesieczne w gospodarce narodowej w-drugim
pohoczu20l0 roku.

3. Srodki Funduszu zwiEksza sig o:
1) darowizny orczzapisy os6b fizycznych i prawnych,
2) splaty po?yczek udzielonych z Funduszu na cele mieszkaniowe i wplywy z ich

oprocentowania,
3) odsetki odzgromadzonych srodk6w Funduszu na rachunku bankowym,
4) niewykorzystane w calosci w roku poprzednim srodki Funduszu.

4. Fundusz jest funduszemspolycia zbiorowego i nie ma charakteruroszczeniowego.
5. Funduszem administruje Pracodawca.
6. Wydatkowanie Srodk6w z Funduszu naposzczeg6lne cele i rcdzaje dziaialnodci socjalnej

odbywa sip w kazdyrn roku kalendarzowym na podstawie zatwierdzanega pruezBunnistrza
Rocznego Planu Rzeczowo * F'inansowego Funduszu, stanowi4cego zai4cznik nr I do
niniej szego Regulaminu.

7. Cele i rodzaie dzialaktoitci socjalnej nie ujpte w Rocznlmr Planie Rzeczowo - Finansow)mr
Funduszu nie mog4 byi finansowane ze Srodk6w Funduszn do czasu wprowadzenia do
planu stosownych zmianw fym zakresie.

8. WstEpne propozycje podzialu ulgoirvl'sh uslug i $wiadczeri socjalnych osobom
uprawnionym, projekty dokument6:w otaz decyzje w sprawie zalatvnanta wniosk6w
pracowniczych przygotowuje Komisja Socjaina, kt6ra jest organem opiniuj4co-doradczym.

Rozdzial [[I. Komisja Socjalna

$ 4. 1. Przvznawanie uprawnionym Swiadczeri z Funduszu na podstawie Regulaminu odblrva
sig na wniosek samego uprawnionego, Pracodawcy, Organizacji Zwi4zkowej, Komisji
Socjalnej lub grupy co najmniej 5 pracownik6w.
Z-Decyzje dotycz4ce przyzna\lartia Swiadczeri socjalnych podejmuje Komisja Socjalna, kt6rq
tworuq przedstawiciele Pracodawcy w liczbie 2 i przedstawiciele Organizacji ZvnEzkowej
w liczbie2.

3. Komisja Socjalna sporz4dza protok6l o pruyznaniu Swiadczeri z Funduszu w uzsodnieni'
zOryanizacj4Zwiqzkow4kt6ryzxwierdzaBurmistrzdowyplaty.
4. KomisjE Socjaln4powoluje Burmistrz w drodze zarzqdzenia.
5. Kadencja Komisji Socjalnej trwa 3 lata od daty jej powoiania.
6. Pierwsze posiedzenie Komisji Socjalnej zwoluje Burmistrz. Do czasu wyboru
przewodniczqcego posiedzenie Komisji Socjalnej prowadzi Burmistrz lub osoba przez nirgo
wznaczana.
7. Kornisja Socjalna na pierwszi,m. posiedzeniu wybiera ze swoiego skladu osobowego
przewodniczecego i zastqpcE przewodniczqcego.
8. Zadaniem Komisji Socjalnej jest w szczeg6lno3ci:

1) uzgadnianie indlwidualnych Swiadczefi.
2) przyimowanie od upr:awnionych corocznych inforrnacji oraz wniosk6w wraz

z wpagarrymi dokumentami,
3) w rczie potrzeby weryfikowanie i sprawdzanie dokument6w ,
4) prowadzenie ewidencjiprzyznanych uigowych swiadczefl z Funduszu,
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5) przygotowywanie corocznego projekflr podziatu Srodk6w Funduszu na poszczeg6lne
cele i rodzaie dzialalnoSci socjalnej tj. Rocznego Planu Rzeczowo * Finansowego
Funduszu,

6) udostgpnienie osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu teksftr Regulaminu
iw razie potrzeby wljaSnianie im zasad korzystania z pomocy socjalnej.

9. Komisja Socjalna dziala wg zasad przyiqtych przez,jej czlonk6w w Regulaminie pracy.
Regulamin pracy Komisji Socjalnej podlega zaopiniowaniu przez Burmistrza. W przypadku
nie zajEcia stanowiska pruez Burmistrza w ci4gu 14 dni od dnia otrzymania Reguiaminu,
uwaia siE go zaprzyjqty w brzmieniuprzedlozonym puezKornisjg socjaln4.

Rozdzial lY . Przeznaczenie Srodkdw Funduszu

$ 5. l.Uprawnionymi do korzystania z Funduszu sQ:
1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracQ. w pelnym i niepeinym wymiarze

czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej 6 miesiEcy w Urzgdzie. z wylqczeniem
pracownik6w w okresie przebywania na urlopach bezplatnych innych niz urlopy
wychowawcze i dluZszychni2 30 dni;

2) pracownicy zatrudnieni na podstawie powolania, wyboru w calynr okresie zatrudnienia
bez wzglEdu na wymiar czasu pracy i stal, z wylqczeniem pracownik6w w okresie
pmebywania na ulopachbezplrtnych innych niz urlopy wychowawcze i dhu1szychniz
30 dni;

3) pracownicy przebywajecy na urlopach wychowawczych.
4) emeryci i renciSci, ktlrzy rozwiqzali stosunek pracy zlJrzEdemw zwiqzku zprzej1ciem
. na emeryturE lub rentE.

2. Srodki z Funduszu mog4 byl przeznaczonena finansowanie:
1) zorganizowanego indywidualnie wypoczynku uprawnionych;
2) wlpoczynku dzieci pracownik6w organizowanego w formie oboz6w, kolonii,

zimowisk, zielonych szk6l itp.
3) bezzwrotnej pomocy materialno -rzeczaw ej lub fi nansowej,
4) po?yczekna cele mieszkaniowe.

$ 6. 1. Swiadczenia socjalne finansowane z Funduszu sq uznaniowq form4 pomocy osobom,
a ich termin przyznanta moze byd uzale2niony od wysokoSci Srodk6w 2najdujqcych siE
w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania siE o Swiadczenie.
2.Uznaniowy charakter Swiadczenoznacza,2ew przypadku odmowy przyznaniaSwiadczenia
lub prqrznania Swiadczenia w nizszej wysokoSci od wnioskowanego, osoba uprawniona nie
mo2e dochodzil z tego tytulu Zadnych roszczeft. Odmowa ptzyznutia Swiadczenia lub
ptzyznania go w ni2szej rvysoko$ci nie wyrnaga od Pracodawcy dodatkowego pisemnego
uzasadnienia.
3. Przyznawanie Swiadczen oraz wysoko5i doplat z Funduszu uzale2nia sig od sytuacji
zyciowej, rodzinnej i materialnej os6b uprawnionych cio kotzystaniaz pomocy Funduszu.

Rozdzial V. Zasady przyznawania Swiadczer{ socjalnych

$ 7 1. Pracownicy zamierzajqcv skorzystai w danym roku kalendarzowym ze Swiad,czen,
finansowanych ze $rodk6w Funduszu,.o jakich mowa w $ 5 ust. 2 pkt. 1 lub pkt. 2, powinny
w nieprzekraczalnym terminie do korica kwietnia ka2dego raku zlo7y,ri Komisji Socjalnej
Wniosek o ptzyznenie Swiadczenia socjalnego. zgodnie z zal4cznikiem nr 2 do niniejizego
Regulaminu.
2. We Wniosku o kt6rym mowa w ust. 1 nalezy wykazac $reclni miesigczny doch6d netto na
jedn4 osobp w rodzinie w roku poprzedzajqcym, zawieraj,4cy sig w przedziale kwotowym,
okreSlonym w $ 8 niniejrzego Regularninu.
3. Do w|uliczertra Sredniego miesiEcznego dochodu, o kt6ry'm mowa w ust. 2 nie uwzglpclnia
sig zasilk6w pielggnacyinych i rodzimrych.
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4. Osoba, kt6ra nie zloLyLa Wniosku \ D'mienionego w ust. 1 lttb zhoiryta gCI po terminie,
nie bEdzie mogla w calym roku kalendarzowym korzystai ze Swiadczeri finansowanych
z Funduszu. W przypadku gdy w zlohonym Wniosku osoba uprawniona do korzystania ze
Swiadczeri Funduszu nie podala Sredniego miesiEcznego dochodu netto na jedn4 osobE
w rodzinie, zavieraiqcego siq w przedziale kwotowym, okreslonym w $ 8 niniejszego
Regulaminu, pomoc socjalna dla takiej rodziny bqdzie ustalana w oparciu o clochody
z nEwyhszego kryterir"rm dochodowego.
5. Osoba zatrudniona w trakcie roku, skiada Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 1 w terminie do
dw6ch miesigcy, po uptywie 6 miesiEcy od daty zatrudnienia.
6. Kornisja Socjalna rozpatruiqca Wnioski o przyznan.ie Swiadczenia finansowanego
ze Srodk6w Funduszu, w razie powziEcia wqtpliwoSci co do wiarygodnoSci danych w nim
przedstawionych moze Zqda(, od skladaj4cego Wniosek wszelkich dokument6w
potwierdzaj4cych te dane, np. decyzji Powiatowego Urzqdu Pracy o wysokoSci pobieranego
zasilkn dla bezrobotnych przez wsp6lmalzonka lub o przyznaniu mu statusu bezrobotnegobez
prawa do zasilku, decyzji o przyznaniu emerytury, renty lub zasilku - Swiadczenia
przedemerytalnego wraz z ostatni4 decyzj4 waloryzacyjnq postanowienia s4du o rozwodzie
bqd2 separacji, zafwiadczetia o dochodach z Urzgdu Skarbowego lub potwierdzonej przez
Urzqdkopii zlc>Lonego zeznania np. PIT-37, PIT-36, PIT36L itp.
7. Osoba korzystaj4ca ze Swiadczeri (Srodk<iw) Funduszu, l<tora ztoLyia oSwiadczenie
niezgodne z prawd4 przedlo?yla sfalszowany dokument lub w inny spos6b Swiadomie
i celowo wprowadzila pracodawcE w bl4d, traci prawo do korzystania z danego Swiadczenia
lub pomocy ze $rodk6w Frmduszu przez di.va kolejne lata.

$ 8. Pomoc z Funduszu przyznawana bgdzie do wysokoSci posiadanych $rodk6w
przewidzianych w Rocznym Planie Rzeczowo-Finansowym Funduszu na dan4 formq pomocy
wg nastppuj4cych kryteri6w dochodowych, zawyiqtkiem pomocy na cele mieszkaniowe:

1) miesiEczny doch6d netto naiednego czlonka rodziny do 1500 zl - 100% $wiadczefl,
2) miesigczny doch6d netto na jednego czlonka rodziny od 1501 zl do 2000 A - 8A%

Swiadczeri.
3) miesiEczny doch6d netto na jednego czlonka rodziny powyiej 2000 zl - 5A%

$wiadczeri.

$ 9. 1. Dofinansowanie do zorganizowanego indywidualnie wypoczynku urlopowego
pracownik6w, tzw. ,wezasy pod gruszd', przysluguje w przypadku wykorzrystania urlopu
wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych jednorazowo,
zzasttzeheniem ust. 2.
2. W przypadku choroby trwaj4cej powy'2ej 7 dni, wyniklej w czasie trwania urlopu
wypoczynkowego oraz urlopu okolicznoSciowego okreslonego w kodeksie pracy * pracownik
zachowuje prawo do dofinansowania.
3. W przypadku pracownik6w zatrudnionych w niepelnym wymiarze czasv pracy, wymiar
urlopu wypoczimkowego warunkuj4cy otrzymanie dofinansowania do zorganizowanego
indywidualnie wypoczynku urlopowego ustala siE proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

$ 10. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracownik6w organizowanego w formie oboz6w,
koionii, zimowisk, zielonych szk6i itp. przysluguje raz w roku pod warunkiem niekorzystania
z dofinansowania, o kt6rym mowa w $ 9.

Rozdzial VI. Bezzrvrotna pomoc materialno-rzeczowa lub finansowa

$ 11. I.. Bezzwrotna pomoc materialnoqzeezowa lub finansowa moae byc przyznana nie
czE3ciej nizraz w roku dla os6b uprawnionych:

1) znajduj4cych sip w trudnej sytuacji Zyciowej, rodzinnej lub materialnej
niepozwalaj4cej na zaspokojenie podstawowych potrzeb Zyciowych - do wysokoSci
1500 zt (slownie: ieden tysi4c piEiset ztotych),
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2) w przypadku indfvidualnych zdarzeri losowych, klEsk Zywiolowych" dlugotrwalej
choroby lub Smierci najbiiZszego czJonka rodziny - powoduj4cych czasowe istotne
obni2enie poziomu ich Zycia do wysokoSci 2000 zl (slownie: dwa tysiqce zlotych).

2. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach moZe byd udzielona pomoc w wysokosci
wylszej niz wymienione w ust. 1 pkt. I i 2, ale nie wy2szej niz 5000 zl (slownie: piEi tysigcy
ztotych) w zale2noSci od potrzeb i mo2liwoSci finansowych F'unduszu.
3. W sytuacjach wyj4tkowych pomoc tama2e byi udzielana czpsciej niz razw roku.
4, Bezzv,rrotna pomoc materialno-rzeczowa lub finansowa udzielana jest na wniosek osoby
uprawnionej, z uwzglEdnieniem potwierdzenia dochodu na osobg. Wz6r Wniosku stanowi
zalqcnnik nr 3 do ninieiszego Regulaminu.
5. Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy materialnej powinien byd uzasadniony opisem
sytuacji 2yciowej, rodzinnej i materialnej, o w przypadku pomocy losowej opisem skutk6w
zdarzenra losowego wplywaj4cego na Sytuacjg osoby ubiegaj4cej sig o Swiadczenie.
Do wnioskunale?y doiqczyi aktualn4dokumgntacjq potwierdzaj4cqopisanqsytuacjE.

Rozdzial VII. Poiyczki na cele mieszkaniowe

$ 12. 1. Pracownicymogquzyskacpohycz,kqnacelemieszkaniowezprzeznaczenjem na:
i) remont i modernizacjg lokalu lub budynku mieszkalnego - 3000 zl,
2) przystosowanie mieszkania stosownie do potrzeb os6b o ograniczonej sprawnoSci

fizycznej -3A00 zl,
3) uzupelnienie wkladu lub udzialu mieszkaniowego - 400A z],
4) kaucje i oplaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkari - 4000 A,
5) budowg domu jednorodzinnego ltrb lokalu w domu wielomieszkaniowym - 5AA0 il,
6) adaptacjE strychu, suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkaniowe - 4000 zl,
7) zakup nrieszkania lub domuiednorodzinnego - 5A00 zt,
8) splatE kredytu bankowego wraz z odsetkami udzielonego na cele mieszkanio we - 4000 zl.

2. Wniosek o przyznarrie po?yczki na cele mieszkaniowe nalezy ztoLry| do kofica i kwartalu danego
roku. Wz6r Wniosku stanowi zal4czniknr 4 do niniejszego Regulaminu.
3. Podstaw4uzyskania po?yczki na cele wymienione w ust. I jest zawartamiEdzy pozyczkobiorcq
a Burmistrzem Umorva cywilnoprawna, kt6rej wz6r stanowi zalqcznik nr 5 do niniejszego
Regrrlaminu.
4. Pracownik, k6ry otrzymuie wynagrodzenie, z ktorego nie jest w stanie zagwarurxowai splaty
pa|yczhi w spos6b okre$lony w $ 73 ma2e nie otrzymac po?yczki lub oftzymat pozyczkq
w ttizszej wysokoSci niz okredlona w ust.l.

$ 13. 1. Splata po?yczki powinna rczposzqc sig w terminie wskazanym przez pozyczkobiorcq
i ustalonym w Umowie po?yczki, nie p62niej jednak niZ po uplywie 2 miesiEcy od dnia jej
ptzyznania, poprzez potr4canie comiesiEcznych rat z wynagrodzenia pracownika oraz
z wszystkich innych Swiadczefr zwiryarry cb, z pracaL.
2. Po|yczka na cele wymienione w $ 12 ust. 1 pkt. 1,2 i 8 z zastrzeaeniem, ze kredyt dotyczyN
jedynie wydatkciwwymienionyclr w $ 12 ust.l pkt. 1 i2,moae byi udzielonanie czgsciej nizraz,
na dwa lat4 pod warunkiem calkowitej splaty poprzednio zaci4gniEtej pozyczki.
3. PoLyczka na pozostale cele wymienione w $ 12 ust. I pkt.3 - 8 moze byi udzielona tylko jeden
raz w okresie korzystania z Funduszu w Urzgdzie, z wylqczeniern zbiegu do dw6ch polyczek
wymienionych w ust. 2.
4. Osobie, kt6raju2wczesniej korzystaia zpa2yczkiw)rmienionej w $ 12 ust. 1 pkt.3-8 moZe byi
udzielona poiyczka o jakiej mowa w ust. 2
5. W przypadku Srnierci po?yczkobiorcy cala niesplacona czESi po2yczki na cele wymienione
w $ 12 ust. 1 ulegaumorzeniu.
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6. Pracodawca w uzgodnieniu z Organizacjq Zwiqzkow4, poprzez KomisjE Socjaln4 moae
w wyjqtkowych przypadkach. w szczeg6lno6ci w razie rozwiq,zania z pracownikiem umowy
o pracQ z przyczyn leZqcych po stronie Pracodawcy, umorzyd po2yczkE w caloSci, w czgdci lub
zawiesii jej splatq na dogodny okres dla po|yczkobiorcy, nie dluzszy jednak niz 6 rniesiEcy, o
czym zawiadamia siE takZe porqczycieli.
7. Udzielonapo?/czka moze byd umorzona w sytuacji, gdy pozyczkobiorca i porEczyciele okazali
siq niewyplacalni, a przewidywane koszty postEpowania s4dowego przekroczryNyby wartoSi
niesplaconej poly czki.
8. W uzgodnieniu z Pracodawcqpolyczkobiorca moze splacid jednorazowo aktualne zadluaeme.

$ 14. 1. Nie splaconapo?yczkapodlega natychmiastowei splacie w przypadku:
l) ro'nviqzariazpracownikiem stosunku pracy w trybie art.52 Kodeksu pracy,
2) v,rykorzystania paficzkt na inny celni? okreSlony w umor,vie pozyczk|

2. W intrych przypadkach rozxi4zania lub wygaSniqcia umowy o pracq albo przejScia na zasadzie
art. 231 Kodeksu pracy do innego pracodawcy, splata po2yczki nastgpuje w terminach i ratach
okreSlonych w umowi e po?y czki.
3. W sytuacji, gdy pracownik rczwiqzal stosunek pracy w zwi4zku z przejsciem na emeryturE lub
rentE, niesplacona czpfit poi4czki podlega splaceniu na warunkach okreilonych w umowie
po?yczki.

$ 15. 1. Wnioski o udzielenie potyczki na cele wymienione w $ 12 ust. 1 pkt. 3-8 musz4 byi
poparte wiarygodnymi dokumentami, z kt6rych wynika, 2e otrzymana kwota polyczki faktycznie
bEdzie przeznaczona na cel wskazany we wniosku (np. zezwolenie na budowE, rozbudowE lub
adaptacjE, notarialna umowa kupna - sprzeduiry-zantiarty lub inny tytul prawny, za|wiadczenie ze
sp6idzielni mieszkaniowej o wysoko$ci wkladu budowlanego, zaSwiadczenie o wysokoSci kaucji i
opiat wymaganych przry nabyciu lub zamianie mieszkania itp.)
Z.Przy wnioskach opozyczki nacelewymienione w $ 12 ust. 1pkt. l i2nietrzebaprzedstawia6
tytulu prawnego do mieszkania, dornu lub lokalu, lecz wystarczy samo odwiadczenie
po?yczkobiorcy o zamieszkiwaniu w takim lokalu oraz dodatkowo dokument o stopniu
niepelnosprawnoSci, w przypadku po2ycz.ki na cel wymieniony w $ 12 ust. 1 pkt. 2.
3. Pracownikowi zatrudnionemu na czas okre$loqy moZe byi udzielona pozyczka na okres
nie dluZszy tizczas, na kt6ry zostalazawartaumowa.
4. Pozyczkobiorca znajduj4cy siE w trudnej sytuacji Zyciowej, rodzinnej i materialnej oraz po
zdarzeniu losowym, moze wystqpii z prodb4 o przyspieszenje terminu ror-patrzenia wniosku poza
kolejnodci4.
5. W pierwszej kolejnoSci rozpatrywane s4 wnioski o po2yczkp dla os6b, lcrbre przedstawi4
dokument potwierdzaj4cy koniecznoic dokonania wplaty w SciSle okreslonym terminie oraz
w sytuacji, o kt6rej mowa w ust.4.

$ f 6. 1. Pa?yczki sQ oprocentowane w zalehnoi,ci od okresu spiaty i wynosz4:
a) lYa -w przypadku, gdy okres splaty poLryczki wlarosi 12 miesigcy,
b) 2% - w przypadku, gdy okres splaty po2yczki wynosi 18 rniesiEcy,
c) 3Yo - w przypadku, gdy okres splaty po?yczki wynosi 24 miesi4ce.

2. Kwota naliczonych odsetek splacana jest wraz z pierwsz4 ratq, aw przypadku odsetek wyhszych
ni?rata* same odsetki jako pierwszarata.

$ 17. 1. Warunkiem udzielenia po2yczki iest porEczenie dw6ch pracownikdw. Urzqdu
zatrudnionych na czas nieokreSlony lub na czas okreSlony obejmujqcy co najmniej okres na jaki
poiryczkazostalaudzielona. Pracownik moZe byi porqczycielem fylko dw6ch poZyczkobiorc6w.
2. PorEczycielem nie moZe byd pracownik, kt6ry znajduje siq w okresie wypowiedzenia stosunku
pracy lub zloZyl podanie o jego rozwi4zanie.
3. WlasnorgcznoSi podpis6w porqczycieli stwierdza Pracownik prowadz4cy sprawy kadrowe
Urzqdu Miasta Sulej 6wek.
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4. Wyplata po?yczki nastqpi po podpisaniu umowy pozyczki przez PozyczkobiorcE, Burmistrza

;:*f;t1H;*lir*iaa*ia umowy o pracq z porqczycielem w trarccie spraty pozyczki,
Po2yczkobiorca zobowi4Tany jest przedlo?y(, Burmistrzowi zgodE innego pracownika na
porqczenie splaty po?yczlcr objEtej Umow4 poiryczJ<r na cele mieszkaniowe, pod rygorem splaty
pozostalego zadtaheniaw trybie natychmiastowym.

VIII. Postanowienia korficowe

$ 13. l. Swiadczenia przyznane uprawnionym przed dniem wejScia w Zycie niniejszego
Regulaminu realizowane sq na zasadach wczedniej obowi4.zujqcych i nie podlegajq
ponownemu rozpatrzeniu.
2. Dotychczas dzialajqca Komisja Socjaliia ulega rozvmqzaniu z dniem wejScia w zycie
niniej szego Regulaminu.

$ 19. Regulamin powinien byi udostEpniany do wgl4du kazdej osobie uprawnionej do
korzystania z Funduszu na jej zqdane.

$ 20. Wszelkie zmiany w heSci Regulaminu wymagaj4 formy pisemnej i trybu
przewidzianego w art. 8 ust. 2 ustawy o zakladowym funduszu Swiadczeri socjalnych.

$ 21. W sprawach nieuregulowanych postanowieniarni ninieiszego Regulaminu majQ
zastosowania powszechnie obowiqpuj4ce zasady i przepisy prawa.

$ 22. Regulamin wchodziw Lrycie z dniem 1 sierpnia 2013 roku.



Zalqcmiknt I do Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Miasta Sulej6wek wprowadzonego
zwzqdzeniem nr  BBM.0050.94.2A13 Burmist rza Miasta Sule jdwek z dnia 22 l ipca 2013 r .

Roczny Plan Rzeczowo - Finansowy
Zakladowego Funduszu Swiadczeri socjalnych urzgou Miasta sulej6wek

rok. . . . . .

DOCHODY Kwota zl

Bilans otwarcia
(pozostale Srodki z roku ubieglego tj. stan na31.12.20... r.)

Planowane dochody, rocznego podstawowego odpisu na
X'undusz
Stan zatrudnienia na 31.12.20... r. -
Zwigkszenie odpisu na ka2dego emeryta i rencistg

Zwipkszenie odpisu na ka2d4 osobe niepelnosprawng

Planowany przych6d ze splaty po?yczek i odsetek

O96lem

WYDATKI Kwotazl

Doplata do wypocrynku organizowanego we wlasnym
zakresie dla uprawnionych

Dofinansowanie do zorganizowanego wypocrynku dzieci
pracownik6w

Pomoc bez,rwrotna udzielana w sytuacjach losowych

Pomo c b ezzu, r otna udzielon a z ty tuNu tru dnej sytu acj i
2yciowej, rodzinnej i materialnej

P oiry czl<r mieszkaniowe

rezerwa,

t

Og6lem

$\,



Zalqcznik nr 2 do Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzpdu Miasta Sulej6wek wprowadzonego

zarzqdzeniemnr 8 i1M.0050.94.2013 Burmismza Miasta Sule i t iwek z"  dnia 22 l ipca 2013 r .

Wzor
Wniosek a przyznanie Swiadczenia socjalnego

z Zakladowego Funduszu Swiadczerfl Socj alnych Urzgdu Miasta Sulejdwek

Prawdziwo5i #w danych potwierdzam wlasnorgcznym podpisem $wiaclomy
odpowiedzialnoici karnej za skladanie falszywego oSwiadczenia, Ze vyiej podane informacje
sqzgodne zprawdq

(data i podpis Wnioskodawcy)

Potwierdzam, 2e pracownik . . . . ... . .. korzystal z urlopu wypoczyntriowego

wdn iach :  , i r . . . . .  . . . . t j . . . . . dn i

Imiq i nazwisko Wnioskodawcy:

InformujE, ze w sklad mojej radziny opr6cz mnie wchodz4 nastgpuj4ce osoby, jestem osoUe
samotn4 (wiaSciwe podkreSlid)
1

( imip i nazwisko, stopieri pokrewiefrstu'a)

Z

5

+

6

O3wiadczam,2ew okresie od 1 stycznia.... r. do 31 grudnia..... r. Sredni miesipczny doch6d
netto naiedn4osobg w rodzinie zawierul siE w przedziale kwotowynr (.zaznacz odpowiedni
przedzial)

n do 1500 zl

n  od  1501 z ldo2000z l

n powyzej 2000 zt

Wnoszg o pryzn nie Swiadczenia socjalnego:
Zaznaczrv(, z odpowiedniej rubryce

1. Dofinansowanie do wypoczynku we wlasnym zakresie

2. Dofi nansowanie do zorgan izowanego wypoczlrnku dziec i
(kolonia, ob6z, zimowisko, zielona szkota itp.)

Proszg o wplatg na konto nr

(data i podpis Pracownika ds. kadr)

Atr



Zal4cznik nr 3 do Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczef Socjalnych Urzgdu Miasta Sulej6wek wprowadzonego

zarz4dzeniem nr  Bl ]M.0050.94.2013 Burmist rza Miasta Sule i6wek z dnia 22 l inca 2013 r .

Wz6r
Wniosek a prz17zn nie bezzrvrotnej pomocy

z Zakladowego Funduszu Swiadczer{ Socjalnych Uizpdu Miasta Sulej6wek

Do wniosku zalEczam niezbEdne dokumenty do uzyskania bezzwroinej pornocy:
1) . . . . .
2 ) . . . . .

Prawdziwofi wy'w danych potwierdzam wlasnorpcznym porJpisem Swiadomy
odpowiedzialnoSci kamej za skladanie falszyr,vego oSwiadczenia. ze wyzej podane infomracjl
sq zgodne z prarvd4

ImiQ i nazwisko Wnioskodawcy:

w przypadku Emeryta i Rencisfy adres zamieszkania i numer telefonu:

InformujE, Ze w sklad mojej rodziny aproczmnie wchodz4nastEpuj{g" o*byj*tem 
"sob4samotne (wlaSciwe podkreslii)

( imig i nazwisko, stopierl pokrewiefrstrva, miejsce pracy)
2
J

A
T

5
6
o jw iadczam,2ewokres ieod1s tyczn ia ' . . . r .do3 lg rudn ia . . ' ' . r .@

wszystkich ozlonk6w mojej rodziny, prowadz4cych wsp6lne gospodarstwo domowe wyniosly

. . . . . . .  ztotych, co w

na osobp.

zlotych netto

Wnoszp o przyznanie b ezzw r atnej p om o cy fi nans owej :
1) w zwiqzku z trudnilsytuacj4Zyciowq r:odzinnq lub materialn4*
2) w zwi44ku ze zdarzeniem losowym, klgsk4 zywiolowq dlugotrwal4 chorobq

najbli2sze ga czlonka ro dzi ny *
*wlaSciwe podkreSlii

Smierci4

Uzasadnienie wniosku:

(data i podpis Wnioskodawcy)

l0

&tt
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Zalqcaniknr 4 do Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczerl Socjalnych Urzgdu Miasta Sulej6wek wprowadzonego

zwzqdzeniemnr 88M.0050 .94.2013 Burmistrza Miasta Sulejtiwek z dnia ?2 l ipca 2013 r.

Wz6t
Wniosek opyzyznanie poiyczki na cele mieszkaniowe

z zaktad,owego Fu nduszu Swiadczerd socj alnych urzdu Miasta Sulej 6wek

: .  : .  1 :

(imig i nazwisko Wnioskodawcy)

(kom6rka organizacyj na)

(adres zamieszkania)

Wnoszq o WryznarriepoLlrczkizZaldadowego Funduszu Swiadczeri Soejalnych w wysokodci:

. . . .  s iown ie : . . . . . .  . . . . . . . . z lo tvch

zptze7ttaczeruem na:

Deklarujg splate poficzki przez okres w ratach miesiqcznych
zgodnie z zawart4 umow4.

Na porgczy cieli z$aszam:
1)
2)

ZaNqczruki do wnioski:
1 )
2)
3)

data i podpis Wnioskodawcy

Opinia Referatu Finans6w i Rachunkowo6ci Bud2etowej

Shvierdza sig, ze Wnioskodawca
nie ma zadluhenia z fJr[ilu po|y czki z ZF S S.

t

(data, podpis i pieczEd Potwierdzaj4cego)

1 l

Nt



Zal4cmiknr 5 do Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Miasta Sulej6wek wprowadzonego
zarzqdzeniemnr BBM.0050.94.2013 Burmistrza Miasta Sule i6r,vek z dnia 2? l inca 2013 r.

Wz6r
UMOWA

poLyczl<t na ccle mieszkaniowe
z Zaklad'owego Funduszu Swiadczerfi Socjalnych [Irzgdu Miasta Sulej6wek

zawartaw dniu .. pomiEdzy:

Burmistrzem Miasta Sulej 6wek

Panem/i4 ....... zarn.

zatrudnionym/4 r,v U v,Edzi e Mi asta Sul ej 6wek rv
(nazrva kom6rki organizacyjnej)

zw antrlal q dalej P o 2y czko b io rc 4

o nastQpui4cej treSci:

$1
Przedmiotem umowy jest pozyczka na ..

(okre S lii pr zezna czenie )
ptzyznana na podstawie Regulaminu ZakNado\ryego Funduszu Swiadczeri Socjalnych tlrzgdu
Miasta Sulej6wek lv wysoko$ci: . . . .  . . . . . .  slownie: . . . .

zNotych.

$2
L P oLyczka j est oprocentowana w wysokos ci . . . .Yo.
2. Poficzka podlega spiacie w caioSci w ratach rniesipczrych, pierx'sza rata

w wysokoSci . . . . . . . . .. zl, a kuhdanastqpna w wy-sokosci . . . . . . . . ... zl.
3. Pierwszarata uwzglEdnia kwotq caloSci naleznych odsetek.
4. Raty placone bEd4 do 30 dnia kazdego miesi4ca, zWm 2e pierwszarata zostanie wplacona

do dnia

$3
l. Pct?yczkobiorca upowaznia Bunnistrza do potr4cania nale2nych rat po?yczki, zgodnie

z $ 2 niniejszej umowy z przysluguj4cego mu miesiEcznego wynagrodzenia za pracQ
i wszystkich irurych Swiadczeri zwiapanych z prac4. Upow-aznienie to dotyczlr takze splaty
po?yczki w razie postawieniaiej do natychmiastow'ej splaty i nie moze byi odwolane przed
ostateczn4 splat4 po2yczki.

2. W razie rozwiqzania umowy o pracQ z PorEczycieiem w ffakcie splaty po|yczki,
P ory czkobior ca za kuZdym r azem zobowi1zuie siq przedloLy (, Burmi strzowi zgodE inne go
pracownika na porqczenie splaty pozyczki objEtej niniejsz4 Umow4 pod rygorem splaty
pozostaiego zadluhenia u,' trybie natychmiastowym.

3. W przypadku nie splacenia przez PozyczkobiorcE po|yczki Burmistrz potr4ca
z wyragrod zenia nalezn4 kwotE solidamie od porEczyc ieli.

$4
1. Do niniejszej umowy majq zastosowanie postanowienia Regulaminu Zakladowego

Funduszu Swiadczeri Socjalnych dotycz4ce po|yczki. a w szczeg6lnoSci umarzania,
zawieszania splaty or'az niezwtocznego jej r.wrotu w caloSci.

2. Po?yczkobiorca oSwiadcza, 2e zapoznal siE z tre5ci4 Regulaminu Zakladowego Frinduszn
Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Miasta Sulej6wek przed podpisaniem niniejszej umowy,

12
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$s
Spiata po?y czki zabezpi eczona j est porEcze niem dw6c h po rEcz.yc i e l i.

$6
W przlpadku Smierci PoZyczkobiorcy umorzeniu podlega cala pozostala do splaty kwota
potyczki.

$7
1 . W przypadku rozwi 4zania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy lub wykorzystania
po?yczki na inny cel niz okreSlony w umowie, Po2yczkobiorca zobowi4zuje siE do
natychmiastowej splaty pozostalej do splacenia kwoty pozyczhi.
2. W przypadku niesplacenia po?yczki i rozwiqzania stosunku pracy z tJrupdem Miasta
Sulej6wek lub wyga5nigcia r"rmowy o pracp albo przejScia na zasadzie art" 23t Kodeksu pracy
do innego pracodawcy, Poiyczkobiorca zobowiq.zuje siE do temrinowego wpiacania rat na
konto Urzpdu Miasta nr ...
3. W przypadku rozwiqzania umowy o pracg w zwiqzku z ptzeji;cieln na emeryturE lub rentg
Po?yczkobiorca zobowiqzuje siE do terminowego wplacaniaral na konto UrzEdu Miasta ff ....

$8
Zmianajakichkolwiek postanowieri umowy wymaga zgody obu stron i formy pisemnej pod
rygorem niewa2noSci.

$e
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowe majq zastosowanie przepisy Regulaminu

Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych IIrzE<lu Miasta SutejOwet<.. 
-Kodeksu

cyr,vilnego oraz innych powszechnie obowi4z-uj 4cych przepi s6w prawa.
2. Umowg sporz4dzono w trzech jednobrzrni4cych egzerr'rylarzach, z kt6rych dwa otrzymuje

Burmistrz, a jeden PoZyczkobiorca.

Odwiadczenia porgczycieli :
l. Par/Pani ... zarn.

oswiadczam, 2e jestem zatrudniony w urzEdz.ie Miasta sulei6wek na czas
i moie wynagrodzenie miesiEczne nie iest obciq,zone z Stutu wyrok6w sqdowych lub
innych tytul6w.

2 .  Pan lPun i  . . . . . .  . . . . aam.
oSwiadczam, ze jestem zatrudniony w Urzpdzie Miasta Sulej6wek
i moje wynagrodzenie miesiqczne nie jest obci4Tone z tytulu
irurych tful6w.

wyrok6w sqdowych lub

W razie nieuregulowania we i,r'la$ciwym terminie po|yazki zaci4gniEtej przezPozyczkobiorcq
ze Srodk5w ZFSS wyraiamy zgodp,jako solidamie wspolodpowiedzialni na pokrycie naleznej
kwoty vffaz z odsetkami tak2e przez potr4canie rat po|Trczki z naszych wynagrodz efi za pracE
i wszystkich innych Swiadczeri zwiryanyc,h z pracq.

PowyZsze potrvierdzam wlasnorEcznym podpi sem :

Stwierdzam wlasnorgcznosi podpis6w porEczycieli w.rnnienionych w pkt. 1 i 2

na czas

1)
,)\
L )

Pc2yczkotriorca

(Pracownik ds. kadr)

Burmistrz
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