
ZARZ4IDZENTE NR s7l20r1
z dnia 8 grudnia 20llr.

w sprawie: regulaminu zakladowego funduszu Swiadczeri socjalnych

Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994t. o zakladowym

funduszu Swiadczeri socjalnych (Dz.lJ. z 1996r' Nr 70 poz'335 zp6in' zm')'

zar zqdzam co nastEPuj e :

sl

wprowadzam regulamin zakladowego funduszu swiadczeri socjalnych,

stanowi4cyzalqcznikdoniniejszegozarzqdzenia'

$2

Traci moc zarzqdzenie nr lll08 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie

Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczef Socjalnych'

s3

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjEcia'



\r,r6i t G r-..ir-rl' L:. :l :

l.

Zalqcznlk
do Zarz4dzenia Nr 5712011

W6jta GminY L4ck
z dnia 8.12.2011r.

REGULAMIN

ZAKLADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEilI SOC.IAIXYCTT

z-

URZEDU GMINY L,{CK

Postanowienia o96lne
sl

Zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych tworzy siE na podstawie przepis6w:

i) Urtu*y zdnia4 marca 1994r. o zakladowym funduszu Swiadczefi socjalnych (Dz. U.

z 1996r. Nr 70, poz. 335 z p62niejszymi zmianami)'

2)Ustawyzdnia'26lipcalgglr.opodatkudochodowymosos6bfizycznych(Dz.U
z 2000r. Nr 14, poz. 176 z p62niejszymi zmianami)'

3) Ustawy z dnia26 
"r"r*"u 

1974r. Kodeks Pracy (Dz' U z 1998r' Nr 2l' poz' 96

z p6lniej szymi zmianami).
11 Uo"porad)"nia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r' w sprawie
' ,po*bu ustalania przeciEtnej liczby zatrudnionych- w celu naliczania odpisu na

,lt iaao*y fundusz S*iadcziri socjalnych (Dz. tJ z 1994r' Nr 43, poz' 168

z p6imieiszy mi zm ianami ).
5) Niniejszego regulaminu.

Regulamin okreSla:

tl'ZrOaU tworzenia zakladowego funduszu Swiadczeri socjalnych, zwanego dalej

,,Funduszem",
Z'l i,rs1 os6b uprawnionych do korzystania z uslug i Swiadczeri socjalnych

finansowanych z Funduszu,

3)zasadyprzeznaczeniaSrodk6wFunduszunaposzczeg6lneceleirodzajedzialalnosct
socjalnej,

C) nsady iwarunki korzystania z uslug i Swiadczeri finansowanych z Funduszu'

5) tryb przyznawania Swiadczef socjalnych'

3. Ileko6 mowa w Regulaminie o:-' 
tf funOurru - roiumiei przez to nale1y Zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych

w Urzgdzie GminY tr-qck'

2) Pracodawcy - rozumie6 przez to naleity W6jtaGminy tr'4ck,

:i S*i"ar"""i""h i uslugac'h socjalnych - rozumie6 pruez to nale2y (iwiadczenia i uslugi

finansowane z Funduszu.

ll. iLr6dla tworzenia funduszu
s2

l. Fundusz tworzy sig z corocznego odpizu podstawowego' naliczanego w stosunku do

przeciEtnej liczby zatrudnionych.

Z. WytotoSe odpisu podstawo*"go, o kt6rym mowa. w ust' 1 wynosi na jednego

-i-dnion"go' 37 ,i % p.r..i-9tn.go wynagrodzenia miesipcznego w gospodarce

narodowejwrokupoprzednirrrlubwdrugimp6lroczurokupoprzedniego,jezeli
przeciEtne wynagrodzenie z tego okesu stanowilo kwotQ wy2sz4'



3.

.'.

Przecigtne wynagrodzenie miesigczne, o kt6rym mowa w ust. 2, og)asza Prezes Gl6wnego

Urzgdu Statystycznego w Dzienniku Urzgdowym Rzeczlpospolitej Polskiej ,,Monitor
Polski" nie p6Zniej niz do dnia 20 lutego kazdego roku.

$3
Odpisy, o kt6rych mowa w $ 2 obciqzajq koszty dzialalno6ci Pracodawcy.

R6wnowarto66 dokonanych odpis6w i zwigkszeri naliczonych zgodnie z $ 2 na dany rok

kalendarzowy Pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia

30 wrzesnia tego roku, z tym ilB w terminie do dnia 3l maja tego roku przekazuje kwotg

stanowiqc4 co najmniej 75 %o r6wnowarto5ci odpis6w, o kt6rych w $ 2 ust. 2.

Srodki Funduszu zwigksza sig o:

l) darowizny oraz zapisy os6b fizycznych i prawnych,

2) odsetki z oprocentowani a po|yczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

3) odsetki od Srodk6w Fundusz6w,
4) inne Srodki okre5lone w odrgbnych przepisach.

Srodkami Funduszu administruje Pracodawca.

srodki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodz4 na rok

nastQpny.

6. Srodki Funduszu s4 gromadzone na odrqbnym rachunku bankowym'

7. Srodki Funduszu nie podlegaj4 egzekucji, z wyj4tkiem przypadk6w' gdy egzekucja jest

prowadzona w zwiqgku z zobowiqZaniami Funduszu'

lll. P rzeznaczenie Funduszu
$4

Srodki Funduszu przeznacza sig na:.

1. Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we wlasnym zakJesie przez

pracownik6w, emeryt6w i rencist6w uprawnionych do korzystania z Funduszu

ir*. ,""r"ry pod gruszq (urlop ci4gly przez 14 kolejnych dni kalendarzowych)-

z wyj4tkiem nauczYcieli.
2. Dofinansowaniasocjalne

l) pobyt w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencj i' kolonii, oboz6w,

zimowisk, zw. zielonych szk6l, rajd6w dla dzieci i mlodzie2y, wycieczek,

wyjazd6wsobotnio-niedzielnych(np.grzybobranie)-udokumentowanefaktur4
lub rachunkiem

2) dofinansowanie dzialalno5ci sportowo-rekreacyjnej organizowanej.w postaci

r62nychformrekeacjiruchowej,sportu,uczestnictwawimprezachizajqciach
rekreacyjno sportowych, a w szczeg6lnoSci zakupu bilet6w wstqpu na imprezy

rekeacyjno-sportowe, plywalnie, korty tenisowe, silownie, aerobik,

3) dofinansowanie dzialalnoSci kulturalno-o5wiatowej w postaci imprez

artystycznychikulturalnychlubdofinansowaniazakupubilet6wdokina,
teatru. na wYstawY itP"

4) pomoc Swi4tecznq dla os6b uprawnionych w postaci

a. finansowej,
b. rzeczowej iw tym paczki dla dzieci pracownik6w z okazji Swiat Bo2ego

Narodzenia do ukoficzenia przez nich 16 roku 2ycia)'

3. Bezzwrotne zaPomogi losowe
1)dlapracownik6w,emery6w,rencistowznajduj4cychsiEwszczeg6lnietrudnej

sytuacji Zyciowej, rodzinnej i materialnej
2) majqcych na celu pomoc w pokryciu wydatk6w zwi4zanych z likwidacj4

skutk6w indywidualnych zdarzeri losowych, klgsk 2ywiolowych, dlugotrwalej

l.
2.

.+.

5.



choroby, Smierci, wypadku wymagaj4cego leczenia lub kradzie?y

o dotkliwych skutkach materialnych itp.

4. Poiryczki mieszkaniowe- pozyczki zwrotne na cele mieszkaniowe

5. Swiadczenie urlopowe dla nauczycieli- wyplacane zgodnie z Kartq Nauczyciela

(Swiadczenie urlopowe stanowi 37,5%o podstawy okreslonej w przepisach dotycz4cych

ZFSS na jednego zatrudnionego i jest wyplacone I raz w roku)'

III. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

ss
l. Ze Swiadczeir z Funduszu maj4 prawo korzystai:

l) pracownicy zatrudnieni w pelnym i niepelnym wymiarze czasu pracy na podstawle:

unlo*y o pracQ (na czas okieslony i nieokreSlony), powolania, wyboru i mianowania'

w tym r6wnie2 pracownicy przebywajqcy na urlopach wychowawczych,

2) pratownicy mlbdociani, z kt6rymi Pracodawca zawarl umowq o pracE w celu

przygotowania zawodowego,

3) imeryci i renci5ci, dla kt6rych Urzqd Gminy byl ostatnim pracodawc4

4j czlonkowie rodzin os6b wymienionych w powyZszych punktach'

2. Czlonkami rodzin, o kt6rych mowa w ust. I pkt. 4) s4

I ) wsp6lmalZonkowie prowadz4cy wsp6lnie gospodarstwo domowe,

2) poiostaj4ce na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty, nie posiadajqce
' 

iochod6* wlasnych, dzieci wlasne, przysposobione lub przyjEte na wychowanie w

ramach rodziny zastgpczej, dzieci wsp6lmal2onk6w _ do ukoficzenia |8 lat, a jezeli

dalej siE ksztalcq- nie dluzej niZ do ukoriczenia 25 lat,

3) dzieci wymienione w ust' 2 pkt. 2), w stosunku do kt6rych orzeczono znaczy lub

umiarkowany stopieri niepelnosprawnoSci - bez wzglEdu na wiek'

IV. Zasady i warunki przyznawania Swiadczeri socjalnych

$6
L Przyznawanie ulgowych uslug i swiadczeri oraz wysokosi doplat z Funduszu uzale2nia siE

od sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania

z Funduszu.
2. Podstawe do obliczania utgowych uslug i Swiadczefi stanowi przych6d przypadaj4cy na

osobg w rodzinie p.u"o*niku, uzyskany w pisemnym oswiadczeniu. Pracownik jest

zobowiq,zany uj4i w pisemnym o3wiadczeniu pelnq wartoSi dochod6w uzyskiwanych

p.r"" oroby wsp6lnie zamiiszkuj4ce i prowadz4ce wsp6lne gospodarstwo domowe

w rodzinie.
3. W szczeg6lnie trudnej sytuacji materialnej, Zyciowej lub rodzinnej zaklad pracy moze

przyznai-uslugiiSwiadczeniacalkowiciebezzwrotnielubzaobni2on4platnoSciq.
+. ;asady podziatu na poszczeg6lne cele i rodzaje dzialalnosci socjalnej, zasady

gospoia.*aniu irodkami Fundiszu oraz kryteria dochod6w i wysokoSi dofinansowania

rv d-y. roku okredla roczny plan dochod6w i wydatk6w'

V. Zar;ady przyznawania ,,Wczas6w pod gruszq"'

$7
l. Podstaw4 do wyplaty przyznanego dofinansowania do wypoczynku organizowanego

we wlasnym zalresii jest'potwierdzenie faktu udzielenia urlopu wypoczynkowego w

wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych przez pracownika kadr'

2. Swiadczenie naleine .lest osobom uprawnionym, po przepracowaniu min' I roku (bez

przerw w zatrudnieniu) w lJrzpdzie Gminy w tr-4cku'



3.

,l

Warunkiem przyznania Swiadczenia jest zlo2enie wniosku w okresie nie wcze6niej ni2

2 tygodnie przed zaplanowanym urlopem
Wysoko36 przyznanego iwiadczenia zale2na jest od ilo6ci os6b w rodzinie

uprawnionych do przyznania dofi nansowania.

5. Wyplata powyzszego Swiadczenia nastgpuje po przyznaniu dofinansowania, w
kolejnoSci wplywu wniosk6w i nastppuje ona przed rozpoczqciem przez pracownika

urlopu wypoczynkowego.

VI. Zasady przyznawania bezzwrotnych zapom6g losowych.

s8
l. Zapomoga losowa moZe zosta' przyznana uprawnionemu, jeZeli wyka2e zaistnienie

trudnej sytuacji Zyciowej.
2. |.-4czna wartodi przyznanych uprawnionemu zapom6g losowych w danym roku nie

mo/s przeV'roczye 200 oh minimalnego wynagrodzenia.

3. Wysokosd Swiadczenia, o kt6rym mowa w ust. I jest ustalana na podstawie zloaonego

przez pracownika, emeryta, rencistg wniosku i jest zaleZna. od sytuacji Zyciowej.

rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFSS.

Pracownik ma obowi44ek wykazat w oSwiadczeniu pelnq wysokoSi dochod6w

uzyskiwanych przez wszystkie wsp6lnie zamieszkuj4ce i prowadz4ce wsp6lne

gospodarstwo domowe osoby w rodzinie, ze wszystkich 2r6del.

Do wniosku o przyznanie zapomogi socjalnej wnioskodawca powinien zal4czye

odpowiednie do zaistnialej sytuacji Zyciowej dokumenty, potwierdzaj4ce zasadnoSi

udzielania zapomogi socjalnej, jak np.:

dokumenty potwierdzaj4ce wysokoSd osiqganych miesigcznie przez wnioskodawca i

czlonk6w jego rodziny dochod6w ( oSwiadczenie ).
oSwiadczenie o dlugotrwalym leczeniu, potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem

lekarskim.
3) rachunki, faktury vAT zakupione lekarstwa, konieczne platne badania lekarskie,

rehabilitacjg, sprzgt inwalidzki czy uslugi medyczne.

orzeczenia instytucji, kt6ra w ramach swoich uprawniefi jest wladna okreslid stopieli

szkody pracownika poniesionej w skutek klgski 2ywiolowej, w szczeg6lnoSci powodzi

lub pozaru, albo innych zdarzefi losowych.

zaSwiadczenie lub inny dokument potwierdzajqcy zaistnienie zAarzenia losowego'

rachunki, faktury VAT, potwierdzaj4ce poniesienie przez wnioskodawca wydatk6w'

VlI. Zasady udzielania pomocy ze Srodk6w Funduszu na cele mieszkaniowe

se
l. PoZyczkobiorca moze ubiegai sig o po2yczkg zwrotn4 na cele mieszkaniowe

z przeznaczeniem na:
l) remont i modernizacjg mieszkari lub dom6w jednorodzinnych,

2) budowg domu jednorodzinnego,

3) nadbudowg i rozbudowE budynku mieszkalnego,

4) adaptacjE pomieszczefi na cele mieszkaniowe,

5) zakup lub wykup mieszkania lub domu jednorodzinnego na wlasno5d'

2. Warunkiem przyznania po2yczki jest zlo2enie wniosku o przyznanie poizyczki'

3. Wnioski rozpatrywane s4 wedlug kolejnosci wplynigcia i w miarE posiadanych srodk6w,

w przypadkach losowych wniosek mo2e by6 rozpalrzony poza kolejnodci4.
q. piZycika z Funduszu wymaga porgczenia dw6ch pracownik6w aktualnie zatrudnionych

w Urzpdzie Gminy w L4cku.
5. pracownicy zatrudnieni na czas okreslony mog4 ubiegai sip o ptzyznarie po|yczki

w wysokoSci umo2liwiajqcej jej splatE w okresie zatrudnienia.

4.

1)

5\

6)

4)



6. Osoba uprawniona mo2e otrzymat nowq po2yczkg tylko po calkowitym splacentu
poprzedniej zgodnie z umow4.

7. Okres splaty po2yczki wynosi do 10 miesigcy.
8. Przyznana po2yczka podlega splacie w calodci.
9. Niesplacona kwota pozyczki staje sig natychmiast wymagalna w przypadku:

l) rozwi4zania z po|yczkobiorcq stosunku pracy z powod6w okreSlonych w art. 52

Kodeksu Pracy
2) wypowiedzenia stosunku pracy z Pracodawcqprzez pozyczkobiorcg,

3) porzucenia pracy przez pozyczkobiorcg.
10. Po2yczka mo2e byi umorzona w calo6ci lub w czgSci w przypadku Smierci

poZyczkobiorcy

sl0
l. PodstawQ gospodarowania drodkami Funduszu stanowi roczny plan dochod6w

iwydatk6w ZFSS.
2. Projekt planu dochod6w i wydatk6w sporz4dza kom6rka ds. ksiggowo6ci bud2etowej

w uzgodnieniu z Komisj4 Socjalnq.
3. Plan dochod6w i wydatk6w powinien okredla6:

1) rodzaje i formy dzialalno6ci socjalnej, organizowanej przez PracodawcE na rzecz os6b

uprawnionych do korzystania z Funduszu, w danym roku,
2) wysokoS6 Srodk6w przeznaczonych na finansowanie dzialalnodci o kt6rej mowa

w pkt.l )
3) kryteria dochodowe uprawniaj4ce do korzystania ze Swiadczeri socjalnych,

3. Zadania i czynnoSci przewidziane w niniejszym regulaminie Pracodawca realizuje

w uzgodnieniu z Komisj4 Socjaln4.

VIII. Tryb przyznawania Swiadczeri Socjalnych
$ll

l. osoby uprawnione skladajq wnioski o przyznanie Swiadczefr socjalnych na formularzach

obowiqpuj4cych w Urzgdzie Gminy tr-qck.

2. Wnioski przyjmuje pracownik prowadz4cy ZFSS.

3. Wstppnej kwalifikacji wniosk6w o przyznanie Swiadczeri z Funduszu dokonuje Komisja

Socjalna.
4. Komisja dziala skladzie 3-osobowym. Sklad Komisji ustalaj4 pracownicy.

5. Na czele Komisji stoi Przewodniczqcy, wybierany i odwolywany przez jej czlonk6w.
6. Komisjajest uprawniona do badania sposobu wydatkowania przyznanych Swiadczef.

$12
I . Osoby korzystajqce ze {wiadczeh sq obowiqzane informowai PracodawcE o zmianach ich

slauacj i 2yciowej, rodzinnej i materialnej, maj4cych wplyw na uprawnienia do Swiadczefi

z Funduszu.
2. Zlo2enie przez osobg uprawnionq nieprawdziwych danych bqdzie uwzglgdniane przy

rozpatrywaniu kolejnych wniosk6w o Swiadczenia.

$13
l. Ostateczne decyzje o przyznanie osobom uprawnionym Swiadczef z Funduszu podejmuje

Pracodawca w uzgodnieniu z przedstawicielem zalogi.

2. Decyzje odmawiajqce przyznania Swiadczenia powinny zawierai uzasadnienie.



IX. Postanowienia koftcowe
$14

w sprawach nie uregulowanych w Regulaminie ma zastosowanie ustawa z dnia 4 marca

I 994r.o zakladowym funduszu Swiadczef socjalnych.

sls
Tre66 regulaminu zostala uzgodniona z pracownikiem wybranym ptzez zalogp do

reprezentowania jej interes6w.

s16
Regulamin wchodzi w Zycie z dniem 05.12.201 I r.

Zalqczniki:

1. Zalqcznik w l- wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego

organizowanego we wlasnym zakesie- wczasy pod grusz4

2. Ziqc.^ik nr 2- tabelu dofinansowania do wypoczynku urlopowego organizowanego

we wlasnym zakresie- wczasy pod grusz4

3. Zalqcznik nr 3- wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci i mlodzie?y

4. Zal1c:mik nr 4- tabela doplat do wypoczynku dzieci i mlodzie2y

5. Zalqcznik nr 5- wniosek o pomoc Swi4teczn4 dla pracownik6w, emeryt6w i rencist6w.

6. Zalqcznik nr 6- tabela pomocy Swi4tecznej

7. Zalqcznik nr 7- wniosek o przyznanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe-

poiryczki na cele mieszkaniowe
8. Zal4cznik rn 8- wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi socjalnej



T.alqcznik nr.l
do regulaminu ZFSS

tr-4ck, dnia
(imiQ i nazwisko pracownika)

(stanowisko)

WNIOSEK
o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego organizowanego we wlasnym zakresie

wczASY POD GRUSZA

Na podstawie $ 4 pkt. I Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych,

stanowiqcego zzlqcznik do Zarzqdzenia W6jta Gminy Lqck rn 57/2011 z dnia 08.12.201I

proszQ o przyznanie mi dofinansowania do wypoczynku urlopowego organizowanego we

wlasnym zakresie, podczas urlopu wypoczynkowego trwaj4cego od dnia

oswiadczam, 2e wsp6lnie zamieszkala i prowadz4ca wsp6lne gospodarstwo domowe rodzina

sklada sig z os6b uprawnionych do korzystania z dofinansowania.
(ilosd osdb)

(podpis P.acownika)

Potwierdzam udzielenie urlopu wypoczynkowego'

(podpis Prac.ownike Kadt)

Adnotacje Komisji Socjalnej
Po rozpatrzeniu wniosku - dofinansowanie do wypoczynku urlopowego organizowanego we

wlasnym zakresie:

l. Przyznano w kwocie ........'.,,,.......,,... zl.

2. Nie przyznano z uwagi na

tr-qck, dnia
(Podpis Przewodniczqctgo komisji)



Zalqcznik nr 2
do regulaminu ZFSS

TABELA
dofinansowania do wypoczynku urlopowego organizowanego we wlasnym

zakresie- przyznawanegojeden raz na rok

Wysoko6i kwoty dofinansowania oke5la poni2sza tabela.

IloSd os6b prowadz4cych wsP6lne
gospodarstwo domowe

Kwota dofinansowania brutto

I osoba 980

2 osoby 1.050

3 osoby 1.120

4 osoby lub wiEcej 1.190



Zal4cznik nr 3
do regulaminu ZFSS

L4ck, dnia
(lmie i nazwisko Pracownika)

(Stanowisko) ,

WNIOSEK
o doplatg do wypoczynku dzieci i mlodzie2y

Na podstawie $ 4 pkt. 2 Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych,

stanowiqcego zalqcznik do Zarz4dzenia W6jta Gminy L4ck nr 5712011 z dnia 08.12.2011r.

proszQ o przyznanie doplaty do wypoczynku dzi eci i mlodzie?y zrealizowanego w formie

dla moj ego/moj ej * syna/c6rki *

l. ................. ur. ................

2. ................. ur. ................

3.................. .ur. ...............

oswiadczam, 2e wsp6lnie zamieszkala i prowadzqca wsp6lne gospodarstwo domowe rodzin4

uprawniona do przyznania Swiadczenia, sklada sig z nastgpujqcych os6b, kt6re osiqgnqly

wykazane ponizej dochody :

Sredni doch6d netto z miesiEca poprzedzajqcego miesiqc zlo2enia wniosku najednego

czlonka mojej rodziny wyni6sl

Do wniosku zalqczam dokument potwierdzajqcy zaplatp za wypoczynek

L.p. Imie i nazwisko Stopieri pokrewieistwa'
data urodzenia

Doch6d netto z miesi4ca
poprzedzajqcego
miesiqc zlo2enia
wniosku

I wnioskodawca
2 wsp6lmal2onek

J
A

)
6

Razem doch6d gospodarstwa dompwggq

(podpis Wnioskodawcy)



Adnotacje Komisji Socjalnej
Po rozpatrzeniu wniosku - doplata do wypoczynku dzieci i mlodzie2.y (obory, kolonie) zostala:

l.Przyznanaw ....... %.

2. Nie przyznana z uwagi na

tr-4ck, dnia
(Podpis Przewodniczqcego Komisji)



Zalqcznik nr 4
do regulaminu ZFSS

TABELA
doplat do wypoczynku dzieci i mlodzieZy

przyznawanego maksymalnie jeden raz na rok

Doptata do wypoczynku dzieci i rrlodzie2y mo2e obejmowa6 doplaty w wysokoSci

maksymalnie do 55% poniesionych oplat udokumentowanych rachunkami lub fakturami wraz
potwierdzeniem zaplaty.

WysokoSi doplaty okreSla poni2sza tabela.

O

Sredni miesipczny doch6d netto na
osobp w rodzinie

Zwrot ponoszonych oplat
wyraZony w 7o

do 500 45

s0l -1.000 40

1.001- 1.500 35

1.501- 2.000 30

2.001- 2.500 25

2.501- 3.000 20

3.001-3.500 l5

3.501 i wiEcej l0

o



Zal4cznik nr.S
do regulaminu ZFSS

tr-4ck, dnia
(lmi€ i nazwisko Pracownaka)

(Stanowisko)

WNIOSEK
o pomoc swiqtecznq

Na podstawie $ 4 pkt. 2 Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych,

stanowiqcego zal4cznik do Zarz4dzenia'W 6jta Gminy L4ck nr 57l20ll zdnia08.12.20ll r.
proszQ o przyznanie pomocy $wiqtecznej.

Oswiadczam, 2e wsp6lnie zamieszkala i prowadzqca wsp6lne gospodarstwo domowe rodzin4
uprawniona do przyznania Swiadczenia, sklada sig z nastQpujQcych os6b, kt6re osi4gnqly

wykazane poni2ej dochody:

O Sredni doch6d netto z miesi4ca poprzedzajqcego miesi4c zlo2enia wniosku najednego

czlonka mojej rodziny wyni6sl

(podpis wnioskodawcy)

Ji5
3. Czlonknmi rodzin, o k6rych mowa w ust. Ipkt.4)sq:

4) wsp6tmal2onlawie prowadzqcy wsphlnie gospodarstwo domowe,

5) pozostajqce na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty, nie posiadajqce dochod6w

wlasnych, dzieci wlasne, przysposobione lub przyiqte na wychowanie w ramach rodzitty

zastqpczej, dzieci wspdlmal2onkbw do ukoriczenia 18 lat, a ieaeli dalej siq kztalcq - nie

dluzej niz do ukoficzenia 25 lat,
6) dzieci wymienione w ust. 2 pkt. 2), w slosunku do ktarych orzeczono znaczy lub umiarkowany

stopiert niepelnosprawnoici - bez wzglqdu na wiek.

L.p. Imig i nanvisko Stopief
pokrewieistwa,

Data urodzenia Doch6d netto z
miesiqca
poprzedzaj4cego
miesi4c zloZenia
wniosku

I wnioskodawca

2 wsp6lmalZonek

3

4
5

6
Razem doch6d gospodarstwa domowegq



Adnotacje Komisji Socjalnej
Po rozpatrzeniu wniosku - pomoc Swi4teczna zostala:

l. Przyznana w kwocie ............

2. Nie przyznana z uwagi na

tr qpk, dnia
( Podpis Przewodniczqc€go Komisji)



T,al1cznik nr 6
do regulaminu ZFSS

TABELA
pomocy Swiqtecznej dla pracownik6w, emeryt6w i rencist6w

Wysoko56 kwoty pomocy okeSla poni2sza tabela.

a

Sredni miesigczny doch6d netto na
osobg w rodzinie

Kwota dofinansowania
brutto w zl

do 800 od 250 do 400

801- 1.500 od 240 do 390

ls0l- 2000 od 230 do 380

2.000 i wiEcej od220 do370

Paczki Swi4teczne- do 60 zl najedno dziecko

o



Zalqcznik nr.1
do regulaminu ZFSS

Lqck, dnia
(lmic i nazwisko Pracownika)

(Stanowisko)

WNIOSEK
o ptzyznrnie z,tvrotnej pomocy na cele mieszkaniowe - poZyczki na cele mieszkaniowe

Na podstawie $ 4 pkt. 4 Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeh Socjalnych,
stanowi4cego zalqcznik do Zarz4dzenia W6jta Gminy tr qck nr 57 /2011 z dnia 08.12.2011r.
proszg o przyznanie mi ze Srodk6w Funduszu Swiadczeri Socjalnych po2yczki w wysoko5ci:

zl slownie:

JednoczeSnie o3wiadczam, 2e prcyznanq poLyczkg przeznaczE na:
l. remont i modemizacjg mieszkan lub dom6w jednorodzinnych,

2. budowE domu jednorodzinnego,
3. nadbudowE i rozbudowg budynku mieszkalnego,
4. adaptacjp pomieszczefi na cele mieszkaniowe,
5. zakup lub wykup mieszkania lub domu jednorodzinnego na wlasno5i.

Jako porgczycieli poiyczki proponujg:

L Paniq/ Pana zatn. .............

2. Pani{ Pana zam. .............

W razie nieuregulowania we wlaiciwym terminie po2yczki zaciryniEtej przez wlw
wnioskodawca wyrazamy zgodg, jako solidamie wsp6lzobowiq,zani, na pokrycie naleZnej

kwoty z naszych wynagrodzeli za pracE.

I

Stwierdzam wlasnorEczno6i podpis6w powyZszych porgczycieli

(Piecz* zakledu pracy i podpis)

Adnotacje Komisji Socjalnej
Po rozpatrzeniu wniosku - o przyznanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe - poZyczki

na cele mieszkaniowe zostala:

1. Przyznana poLyczka w wysokodci ........................... zl

( slownie: .........................)



2. Nie przyznana z uwagi na

tr qck, dnia
(Podpis Przewodniczqc€go Komisji)



Zalacznik nr 8
do regulaminu ZFSS

tr 4ck, dnia
(lmip i nazwisko Pracownika)

(Slanowisko)

WNIOSEK
o pruyznanie zapomogi losowej

Na podstawie $ 4 pkt. 3 Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych,
stanowiqcego zalqcznik do Zuz4dzenia W6jta Gminy L4ck nr 57/2011 z dnia 08.12.201lr.
proszg o przyznanie mi zapornogi losowej z uwagi na szczeg6lnie trudnq sytuacjg Zyciow4
rodzinnq i materialnq.

UZASADNIENIE:

O6wiadczam, ie wsp6lnie zamieszkala i prowadz4ca wsp6lne gospodarstwo domowe rodzina,

uprawniona do przyznania Swiadczenia, sklada siE z nastgpuj4cych os6b, kt6re osiqgnqly
wykazane ponizej dochody:

Sredni doch6d netto z miesieca poprzedzajqcego miesiqc zlozenia wniosku najednego

czlonka mojej rodziny wyni6sl

L.p. Imig i nazwisko Stopief
pokrewieristwa,

Data urodzenia Doch6d netto z
miesi4ca
poprzedzaj4cego
miesiqc zloienia
wniosku

I wnioskodawca
2 wsp6lmalzonek
J

4
5

6
Razem doch6d gospodarstwa domowego

(Podpis Wnioskodawcy)



Adnotacje Komisji Socjalnej
Po rozpatrzeniu wniosku - zapomoga losowa zostala:

l. Przyznana w kwocie

2. Nie przyznana z uwagi na . . . . . . . . . . . .

tr-qck, dnia
(Podpis Prz€wodniczqcego Komisji)



tr qck, dnia
(lmiQ i nazwisko Pracownika)

OSwiadczenie

O5wiadczam, 2e posiadam na swoim utrzymaniu nastEpujqce
przysposobione, przyjgte na wychowanie w ramach rodziny
dzieci wsp6lmal2onk6w, kt6re nie ukoriczyly !fgXg_!@:

dzieci wlasne,
zastEpczej lub

L.p. Imie i nazwisko Data urodzenia
I

2

J

4

5

6

(Podpis Wnioskodawcy)


