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ZARZĄDZENIE Nr    6 /2016 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie 

z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia i wprowadzenia Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie. 

 

Na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2015.111)                                                 

zarządzam, co następuje: 

§1 

 

Tworzy się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dęblinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Traci moc zarządzenie nr 2/2009 z dnia 01.04.2009r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia 

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Dęblin 05.04.2016r.                                                                                              Kierownik                         
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Załącznik nr 1  

do  Zarządzenia Nr 6/2016 

Kierownika  OPS w Dęblinie 

z dnia 05 kwietnia 2016r. 

 

REGULAMIN 

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBLINIE 

 

I. Zasady ogólne 

§ 1  

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Funduszem”, stanowią odpisy 

i zwiększenia, o których mowa w art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).  

 

§ 2 

 

Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje 

działalności socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie,  zwanego dalej OPS                                

w Dęblinie, oraz zasady i warunki korzystania z ulgowych usług i świadczeń finansowych                   

z Funduszu przez osoby uprawnione. 

 

§ 3 

 

Regulamin został uzgodniony z Komisją Socjalną, wybraną przez załogę do reprezentowania 

jej interesów. 

 

§ 4 

 

1. Komisja Socjalna, o której mowa w § 3 powoływana jest na okres trzech lat. 

2. W skład Komisji wchodzą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie, tj: 

a. jeden pracownik wybrany przez pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych                      

i Funduszu Alimentacyjnego, 
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b. jeden pracownik wybrany przez pracowników Działu organizacyjno-

finansowego  

c. dwóch pracowników wybranych przez pracowników Działu Pomocy 

Środowiskowej, 

3. Kadencja członka Komisji wygasa w przypadku: 

a. rozwiązania stosunku służbowego, 

b. przejścia na emeryturę, 

c. rezygnacji z członkostwa. 

W wyżej wymienionych przypadkach przeprowadza się wybory uzupełniające.  

4. Do zadań Komisji Socjalnej należy: 

a. opiniowanie indywidualnych wniosków o przyznanie świadczenia z Funduszu 

oraz składanie wniosków do Kierownika w sprawach świadczeń dla osób 

uprawnionych, 

b. opiniowanie i wnioskowanie w innych sprawach wymienionych w Regulaminie; 

c. bieżąca analiza poniesionych wydatków. 

5. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego. 

6. Komisja Socjalna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co 

najmniej połowy składu Komisji, przy czym w przypadku równości głosów decyduje 

głos Przewodniczącego Komisji. 

7. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni 

członkowie Komisji. 

8. Podpisany protokół wraz z wnioskiem lub opinią jest przekazywany do zatwierdzenia 

Kierownikowi 

 

II. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu 

 

§ 5 

 

Ze świadczeń Funduszu , z wyłączeniem pożyczki na cele mieszkaniowe,  mogą korzystać: 

1. pracownicy OPS w Dęblinie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę niezależnie                    

od rodzaju umowy i wymiaru czasu pracy, 

2. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 

3. emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę o pracę z zakładem pracy, w związku 

z przejściem na emeryturę lub rentę, pod warunkiem, że po rozwiązaniu stosunku pracy 

nie podjęli zatrudnienia w ramach stosunku pracy, 
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4. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1-2, zmarłych w trakcie zatrudnienia, 

jeżeli byli na ich wyłącznym utrzymaniu lub pobierają z tego tytułu rentę rodzinną, 

5. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1-2.  

 

§ 6 

 

Członkami rodzin, o których mowa w § 5 pkt 4-5 są: 

1. współmałżonkowie; 

2. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione, przyjęte na 

wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na wyłącznym utrzymaniu 

osoby uprawnionej do 18 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkole – do ukończenia 26. 

roku życia, pod warunkiem, że nie zawarły związku małżeńskiego.  

 

III. Zasady gospodarowania funduszem  

 

 § 7 

 

1. Podstawą gospodarowania środkami Funduszu jest roczny plan dochodów i wydatków 

wraz z podziałem na poszczególne rodzaje działalności, zatwierdzony przez Kierownika 

OPS w Dęblinie, po uzgodnieniu z Komisją Socjalną. 

2. Zatwierdzenie planu następuje w terminie do 31. marca każdego roku. 

3. Zmiany w rocznym planie dochodów i wydatków Funduszu mogą być dokonywane 

w takim samym trybie, w jakim nastąpiło jego zatwierdzenie. 

4. W terminie do końca marca każdego roku, główny księgowy sporządza rozliczenie 

środków funduszu za rok poprzedni. 

5. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok 

następny. 

§ 8 

 

1. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu dla osób 

uprawnionych do korzystania z Funduszu, uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej 

i materialnej. 

2. Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym: 

a. o szczególnie niskich dochodach na członka rodziny, 

b. samotnie wychowującym dzieci, 
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c. dotkniętym zdarzeniami losowymi, 

d. osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 

3. Podstawą do ustalenia i przyznania ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat 

z Funduszu stanowi średni miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka 

rodziny uprawnionego, o którym mowa w § 5 pkt 1-3, za okres ostatniego roku 

kalendarzowego, ustalony zgodnie z przedziałami określonymi w ust. 5. 

4. Średni miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny, o którym 

mowa w ust. 3, oblicza się dzieląc łączny dochód netto rodziny z okresu jednego roku 

przez 12 miesięcy, a następnie dzieląc tak otrzymaną kwotę przez ilość członków 

rodziny. Dochód netto przyjmuje się, jako przychód pomniejszony o należny podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczenia społecznego 

i zdrowotnego oraz kwotę wysokości alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie 

na rzecz innych osób. 

5. Przedziały dochodów do ustalenia średniego dochodu na jednego członka rodziny, 

o którym mowa w ust. 3, kształtują się następująco: 

przedział dochodu dochód netto w PLN na jednego członka rodziny 

I do 1500,00 zł. włącznie 

II od 1501,00zł. do 2500,00zł. 

III powyżej 2501,00zł. 

   

6. Oświadczenie o dochodach, uprawniony wymieniony w § 5 pkt 1-2, winien złożyć 

według załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu w terminie do dnia 31 stycznia 

każdego roku ( a w roku 2016 do 15 kwietnia 2016),  natomiast pozostali uprawnieni                    

w momencie zaistnienia potrzeby skorzystania ze świadczenia socjalnego lub złożenia 

wniosku o przedmiotowe świadczenie. 

7. Uprawnieni, o których mowa w § 5 pkt 3, wraz z oświadczeniem o dochodach składają 

oświadczenie, że po rozwiązaniu umowy o pracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej                      

w Dęblinie w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, nie podjęli zatrudnienia                    

w ramach stosunku pracy, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

8. W przypadku uprawnionych do korzystania ze świadczeń i usług wymienionych 

w niniejszym Regulaminie, zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dęblinie 

w ciągu roku kalendarzowego, obowiązuje niezwłoczne złożenie oświadczenia,                       

o którym mowa w ust. 6. 

9. W przypadku zmiany sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej osoba uprawniona do 

świadczeń składa nową informację. 
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IV. Zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności 

socjalnej 

 

§ 9 

 

Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie: 

1. dopłat do wypoczynku, 

2. dopłat do wycieczek, rajdów, biwaków i imprez mających charakter                        

wypoczynkowo-integracyjny, 

3. działalności kulturalno-oświatowej w postaci zakupu biletów wstępu do: kin, teatrów, na 

koncerty, występy estradowe, do muzeów, na wystawy, imprezy sportowe, baseny, 

4. działalności sportowo-rekreacyjnej, organizowanej w postaci różnych form rekreacji 

ruchowej, sportu, uczestnictwa w imprezach i zajęciach rekreacyjno-sportowych, 

5. pomocy materialno-finansowej w formie: 

a. zakupu paczek rzeczowych, 

b. dofinansowania wzmożonych wydatków świątecznych ( maksymalnie dwa razy                            

w roku),  

c. bezzwrotnych zapomóg; 

6. pożyczki  na cele mieszkaniowe 

7. innych potrzeb socjalno-bytowych po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję 

Socjalną. 

 

V. Zasady i warunki korzystania z Funduszu  

 

§ 10 

 

1. Z dopłat do wypoczynku mogą korzystać tylko uprawnieni wymienieni w § 5 pkt 1. 

2. W ciągu roku kalendarzowego przysługuje uprawnionym, o których mowa w ust. 1 

jedna z form dopłaty do wypoczynku tj. dofinansowanie do wypoczynku 

organizowanego we własnym zakresie lub dofinansowanie wypoczynku 

zorganizowanego (tj. wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, koloni zdrowotnych, 

sanatoriów) lub przejazdu związanego z ww. wypoczynkiem, dla jednego dziecka                             

do lat 18. 
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3. Podstawą wypłaty dofinansowania do wypoczynku jest wniosek określony w załączniku 

Nr 5 do niniejszego Regulaminu, wraz z: 

a) potwierdzeniem prawa do urlopu i jego udzielenie na okres, co najmniej 14 

kolejnych dni kalendarzowych, w przypadku dofinansowania do wypoczynku 

organizowanego we własnym zakresie, 

b) przedstawieniem oryginału lub potwierdzonego za zgodność z oryginałem dowodu 

wpłaty wystawionego przez organizatora wypoczynku, w przypadku 

dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dla dziecka, 

c) przedstawieniem oryginału lub potwierdzonego za zgodność z oryginałem 

skierowania na zorganizowany wypoczynek, zawierającego numer konta 

bankowego organizatora, na które należy dokonać wpłaty, w przypadku 

dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dla dziecka. 

4. Wysokość dofinansowania dla poszczególnych form wypoczynku kształtuje się 

następująco: 

 

 

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników 

 

Próg 

dochodu 

Średni dochód netto na osobę w 

rodzinie 
Dofinansowanie 

I do 1500,00 zł. włącznie                 600,00- zł 

II od 1501,00zł. do 2500,00zł.                540,00- zł 

III powyżej 2501,00zł.               480,00- zł 

 

Dofinansowanie do wypoczynku uprawnionych członków rodziny 

Próg 

dochodu 

Średni dochód netto na osobę w 

rodzinie 
Dofinansowanie 

I do 1500,00 zł. włącznie 600,00- zł 

II od 1501,00zł. do 2500,00zł.                 540,00,- zł 

III powyżej 2501,00zł. 480,00,- zł 
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§ 11 

 

1. W przypadku organizowania przez pracodawcę wycieczek, imprez integracyjnych oraz 

finansowania lub dopłat do działalności kulturalno-oświatowej i działalności sportowo-

rekreacyjnej, oraz pomocy materialno-finansowej, wysokość dopłat kształtuje się 

następująco: 

Próg 

dochodu 

Średni dochód netto na osobę w 

rodzinie 
% dofinansowania 

I do 1500,00 zł. włącznie 100 % 

II od 1501,00zł. do 2500,00zł. 90% 

III powyżej 2501,00zł. 80% 

 

 

2. Osoby uprawnione, które zrezygnują z przydzielonych na ich wniosek świadczeń 

z zakresu, o którym mowa w ust. 1, a świadczenia te nie zostaną wykorzystane przez inne 

osoby uprawnione, zostaną obciążone kosztem udzielonego świadczenia. Wyjątek będą 

stanowiły udokumentowane wypadki losowe. 

3. Odpłatność pracownika potrąca się z jego wynagrodzenia po rozliczeniu kosztów 

poniesionych na świadczenia. 

 

§ 12 

 

1. Pomocy materialno-finansowej udziela się na wniosek osoby uprawnionej lub Komisji 

Socjalnej. 

2. Z pomocy materialno-finansowej: 

a. w formie paczek rzeczowych, mogą korzystać uprawnieni wymienieni w § 5 pkt. 1-3 

oraz dzieci pracowników w wieku 1-16 lat w zakresie paczek mikołajkowych, 

b. w formie dofinansowania wzmożonych wydatków świątecznych mogą korzystać 

uprawnieni wymienieni w § 5 pkt. 1-4,  

c. w formie bezzwrotnych zapomóg, mogą korzystać uprawnieni znajdujący się 

w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub losowej, 
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3. Wniosek o przyznanie uprawnionej osobie pomocy materialnej w formie bezzwrotnej 

zapomogi mogą składać osoby uprawnione wymienione w § 5, oraz Komisja Socjalna, po 

uprzedniej akceptacji strony mającej otrzymać pomoc materialną. 

4. Do wniosku o przyznanie uprawnionej osobie pomocy materialnej w formie bezzwrotnej 

zapomogi należy dołączyć dokumenty uprawdopodobniające ciężką sytuację materialną lub 

losową, a w sytuacji, o której mowa w ust. 3 – uzasadnienie wniosku. 

       Każdorazowo wartość pomocy materialnej ustalana jest przez Kierownika po zasięgnięciu                 

       opinii Komisji Socjalnej. Wartość zapomogi pieniężnej bezzwrotnej nie może przekraczać           

        150% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. 

         Pomoc wymieniona w ust. 2 w pełnej wysokości finansowana jest z Funduszu. 

5. Jednostkowy koszt paczek oraz dofinansowania wzmożonych wydatków świątecznych 

ustala Komisja Socjalna w ramach posiadanych środków na dany rok.  

§ 13 

 

1. Pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona wyłącznie pracownikom zatrudnionym 

na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach 

bezpłatnych. Pożyczka udzielana jest na: 

a. uzupełnienie   wkładów   mieszkaniowych   do   spółdzielni   mieszkaniowych, w wysokości 

do 50% wkładu, nie więcej niż 10.000,00 zł 

b. budowę   domu   jednorodzinnego   albo   lokalu   w   domu   mieszkalnym   do wysokości 

20% wartości obiektu, nie więcej niż 10.000,00 zł. 

c. pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład 

budowlany do wysokości 20% kosztów, nie więcej niż 10.000,00 zł. 

d. remont   i   modernizację   lokalu   mieszkalnego   lub   budynku   mieszkalnego w 

wysokości do 7.000,00 zł. 

2. Pomoc na cele mieszkaniowe jest udzielana osobie uprawnionej  po wypełnieniu wniosku                       

o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe ( zał. nr 2  do Regulaminu). 

 

§ 14 

 

1. Warunki spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określają umowy zawierane przez 

pracodawcę z pożyczkobiorcami ( zał. nr 3 do Regulaminu). 

2. Okres spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe wymienione w § 14 pkt 1 a- d 

 nie może przekroczyć 10 miesięcy. 
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3. Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane i wymagają poręczenia dwóch osób 

zatrudnionych u pracodawcy. Wysokość oprocentowania to 1% od wartości pożyczki, płatne z 

pierwszą ratą pożyczki.  

4. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy 

pracownika albo za wypowiedzeniem przez pracownika niespłacona kwota pożyczki podlega 

natychmiastowemu zwrotowi. 

5. Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą zostać umorzone w całości lub w części tylko w 

sytuacjach wyjątkowych, gdy wskutek wydarzeń losowych niemożliwa jest ich spłata. 

6. W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może zostać przesunięta na wniosek 

pożyczkobiorcy, zatwierdzony przez Komisję Socjalną i Kierownika. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 15 

 

Wobec osoby, która uzyskała świadczenie z Funduszu na podstawie nieprawdziwego 

oświadczenia lub dokumentu, Kierownik może zastosować wszelkie prawem przewidziane 

środki. Ponadto osoba taka zobowiązana będzie do zwrotu świadczeń oraz traci prawo do 

korzystania z Funduszu przez okres dwóch lat.  

§ 16 

 

Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, 

że osoby uprawnione, które nie uzyskały dopłat wówczas, gdy się o nie ubiegały, nie mogą 

domagać się jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu.  

 

§ 17 

 

Prawo zgłaszania propozycji zmian w Regulaminie oraz w rocznym planie podziału środków 

Funduszu na poszczególne rodzaje działalności, posiada zarówno Kierownik  jak i Komisja 

Socjalna reprezentująca załogę. 

§ 18 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje Kierownik          

po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej. 
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§ 19 

 

W przypadkach szczególnie uzasadnionych Kierownik  w porozumieniu lub na wniosek Komisji 

Socjalnej może odstąpić od zasad określonych w Regulaminie. 

§ 20 

 

Zmiany Regulaminu następują w trybie zarządzenia Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej              

w Dęblinie. 
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Załącznik Nr 2  

do  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w OPS w Dęblinie 

 

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

(nazwisko i imię) 

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

(miejsce zamieszkania ) 

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

( zajmowane stanowisko) 

 

     WNIOSEK 

 o przyznanie pożyczki/ uzupełnienie pożyczki **  z ZFŚS   na cele mieszkaniowe 

 

Proszę o przyznanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki  

w wysokości...................................... złotych z przeznaczeniem na:** 

 

1) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych  

2) budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym, 

3)   pokrycie kosztów wykupu lokali na własność, 

4) uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany,  

5)  przystosowanie mieszkań dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

5) remont   i   modernizację   lokalu   mieszkalnego   lub   budynku   mieszkalnego 

 
**(podkreślić właściwe ) 

 

 

Proponowani poręczyciele: 

1) Pan/i ………………………………….zamieszkały/a …………………...………… 

……………………PESEL………..…………seria i nr dowodu osobistego……………………… 

    

2)  Pan/i ……………………………………….zamieszkały/a  ……………………………… 

…………………………PESEL……………, seria i nr dowodu osobistego……………………… 

 

 
1) ……………………………….     

         (podpis poręczyciela) 

 

2) ……………………………….  

        (podpis poręczyciela) 
                                                                                  ................................................................. 

                                                                                                                  (podpis wnioskodawcy) 
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Opinia Komisji Socjalnej  

1. Na posiedzeniu w dniu ……………………. Komisja Socjalna zaopiniowała wniosek 

pozytywnie/negatywnie i proponuje: 

1) przyznać pożyczkę w kwocie:…..................................................................................... 

2) nie przyznać z powodu:…….......................................................................................... 

 

Podpisy  Komisji: 

 

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

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

3.................................................................................        

4.................................................................................        

 

 

 

1. Wniosek powyższy akceptuję. 

2. Wniosku powyższego nie akceptuję z powodu:................................................................... 

 

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

          (data, podpis Kierownika) 
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           Załącznik Nr 3 

      do  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

           w OPS w Dęblinie 

 

 

UMOWA   POŻYCZKI     NR   …………. 

NA CELE MIESZKANIOWE Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU                                       

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

zawarta w dniu …………..pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dęblinie zwanym dalej 

„Pracodawcą” w imieniu którego działa Kierownik …………………… 

a Panią …………………….  PESEL ……………………, zamieszkała: ……………………… 

zwaną dalej „pożyczkobiorcą”, o następującej treści: 

 

      §  1 

Decyzją z dnia …………………… po uzyskaniu opinii Komisji Socjalnej,                                                           

na podstawie przepisów wymienionych w § 8 niniejszej umowy, została przyznana Pani 

……………………. ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mieszkaniowa 

pożyczka oprocentowana w wysokości 1% od kwoty pożyczki, w wysokości………………….. 

(słownie złotych: ………………. ) z przeznaczeniem na modernizację mieszkania. 

 

      §  2 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi ……. miesięcy 

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ……………………w równych ratach 

miesięcznych po złotych : I rata …………. zł, pozostałe  9 rat po  zł;                                                    

(odsetki przy I racie: ………….. zł) . 

 

      §  3 

Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami 

zgodnie z § 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę poczynając od 

………………….      

      §  4 

Niespłacona kwota pożyczki, wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 
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a) rozwiązania umowy o pracę przez pożyczkobiorcę w drodze porzucenia pracy oraz 

rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracy z winy pożyczkobiorcy, 

b) sprzedaż przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego /lokalu w małym domu mieszkalnym 

na którego budowę pożyczka została udzielona/. 

 

      §  5 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

      §  6 

Pożyczkobiorca upoważnia ………………….. do potrącania, w przypadku ustania członkostwa, 

z wypłaconego na Jego rzecz wkładu, nie zrealizowanych w całości lub w części zobowiązań 

wobec Pracodawcy z tytułu udzielenia pożyczki na wkład członkowski. 

 

      §  7 

Zakład pracy jest uprawniony do kontroli wydatkowanej pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem. 

 

      §  8 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia oraz  ustawy z dnia 04 marca 1994 roku                    

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.  

2. Pożyczkobiorca oświadcza, że zna treść Regulaminu, o którym mowa w ust.1. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z którego jeden 

otrzymuje zakład pracy a drugi pożyczkobiorca.  

 

 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę ze 

środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyrażamy zgodę jako solidarnie 

odpowiedzialni, na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń lub 

zapłacimy z innego naszego majątku. 

 

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

         ( podpis kierownika)                                                 (podpis pożyczkobiorcy) 
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Załącznik Nr 1 

do  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w OPS w Dęblinie 

 

…………………………………… 

 (imię i nazwisko)  

 

…………………………………… 

       (dział w OPS w Dęblinie) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH  

za okres ostatniego roku kalendarzowego  
 

 

 Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto
*
 w roku ……………., przypadający 

na jednego członka rodziny, kształtował się w przedziale …………… ustalonej tabeli dochodu.  

 W skład mojej rodziny wchodzi/ą …………… osoba/y.  

 Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym.  

 

       …………………………………………… 
            (data i podpis składającego oświadczenie)  

   

 

Pouczenie: 

W stosunku do osoby, która uzyskała świadczenie z Funduszu na podstawie 

nieprawdziwego oświadczenia, Kierownik Ośrodka może zastosować wszelkie prawem 

przewidziane środki, ponadto osoba taka zobowiązania jest do zwrotu świadczenia oraz 

traci prawo do korzystania z Funduszu przez okres dwóch lat.  
 

 
*
średni miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny oblicza się dzieląc 

łączny dochód netto rodziny z okresu jednego roku przez 12 miesięcy, a następnie dzieląc tak 

otrzymaną kwotę przez ilość członków rodziny. Za dochód netto przyjmuje się przychód 

pomniejszony o należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki z tytułu 

ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz kwotę wysokości alimentów świadczonych 

przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.  

 

przedział dochodu dochód netto w PLN na jednego członka rodziny 

I                               do 1500,00 zł.  

II                               od 1501,00 zł do  2500,00 zł 

III                                od 2501,00 zł  
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Załącznik Nr 4 

do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w OPS w Dęblinie  

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

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

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

Oświadczam, że po rozwiązaniu umowy o pracę z OPS w Dęblinie  w związku z przejściem na 

emeryturę lub rentę, nie podjęłam/-ąłem zatrudnienia.  

 

 

 

…………………………………………                       ………………………………………….. 
  (data i podpis przyjmującego oświadczenie)             (data i podpis składającego oświadczenie) 
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Załącznik Nr 5 

do  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w OPS w Dęblinie 

 

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

 

....................................................... 
                       (zajmowane stanowisko) 

 
 

 

 
 

WNIOSEK  

O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z 

 ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

 

 

I.. Zwracam się z prośbą  o przyznanie ( wpisać rodzaj świadczenia) : ..................................... 

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

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

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

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

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

   

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

                                                                                                                                                                                                         

      (podpis wnioskodawcy) 

 

 

II. Decyzja Pracodawcy: 
 

* przyznaję / * nie przyznaję  .............................................................................................. ………………………… 

 

   w wysokości......................... zł  

 

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

 

 

III. Opinia  Komisji Socjalnej: 
 

- * zatwierdzam/ * nie zatwierdzam  ……………………………………………… 

 

- zmieniam z powodu ....... ..............................................................      

                                                                                                       

                                                                                                 

                      ................................................ 
                                                                                                                                  (podpis przewodniczącego komisji socjalnej)  
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IV. Sprawdzono pod względem merytorycznym  

 

 

 

         ……………..                                                                          …………………… 
                       (data)                                                        (podpis Kierownika ) 

 

 

V. Zatwierdzono do wypłaty: 
 

 

Kwota brutto: ……………………….. zł  podatek: ………..% ………………….. zł 

 

Kwota netto do wypłaty: ………………… zł     (słownie: ………………………………………………) 

 

 

 

 

 

………………                    ………………………………...                 …………………………. 
  (data)                                            (podpis i pieczęć Gł. Księgowego)                      (podpis i pieczęć Kierownika ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 


