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Załącznik do Zarządzenia nr 15/2016 
Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie                                              

        z dnia 05.12.2016r. 
 

 
 
 

REGULAMIN 
GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI 

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W UZDOWIE 

 
§ 1 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1. Podstawa prawna: 

– Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych        
(t.j. Dz. U. z 2016r. , poz. 800 z późn. zm.),  

– Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych  (t.j. Dz. U. z 2015r.      
poz.1881  z późn. zm.), 

– Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 9 marca 2009 r.                      
w sprawie sposobu ustalania przeciętej liczby zatrudnionych w celu naliczania 
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. nr 43, 
poz.349 ). 

 
2. Działalność socjalna oznacza nieodpłatne lub częściowo odpłatne usługi świadczone 

przez Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie na rzecz  osób uprawnionych w postaci 
różnych form wypoczynku, działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – 
rekreacyjnej, udzielanie pomocy finansoweja także zwrotnej pomocy na cele 
mieszkaniowe na warunkach określonych umową. 
 

3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz dopłat          
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej            
w Uzdowie na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 

 
4. Podstawą gospodarowania  środkami  funduszu jest roczny plan dochodów                    

i wydatków ( preliminarz ) funduszu ustalony przez pracodawcę w uzgodnieniu z 
zakładową organizacją związkową, nie później niż do końca kwietnia danego roku      
( załącznik nr 7). 

 
5. Dopuszcza się możliwość odstępstw od zapisów regulaminu w sytuacjach 

jednostkowych, w porozumieniu ze związkiem zawodowym i po akceptacji 
pracodawcy    ( dyrektora ). 

 
6. Świadczenia i usługi socjalne nie są świadczeniami obligatoryjnymi i nie mają 

charakteru roszczeniowego. 
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7. Przyznawanie usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnione 
jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 

 
8. Przyznawane z funduszu usługi i świadczenia oraz dopłaty podlegają  opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa. 

 
9. Treść regulaminu jest ogólnie dostępna i podawana do wiadomości osób 

uprawnionych na tablicy ogłoszeń (w obowiązującym terminie 14 dni) oraz na stronie 
internetowej DPS. 

 
10. Środkami ZFŚS administruje dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie. 

 
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie 

obowiązujące przepisy. 
 

 
§ 2 

 
ZASADY TWORZENIA ZFŚS 

 
1. ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do 

planowanej na dany rok, przeciętnej liczby zatrudnionych, skorygowanej na koniec 
roku odpowiednio do faktycznej, przeciętnej liczby zatrudnionych za dany rok 
kalendarzowy.  

 
2. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku 
poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie             
z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 

 
3. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace           

w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu 
przepisów o emeryturach pomostowych wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego o którym mowa w ust.2.  

 
4. Środki ZFŚS zwiększa się o: 

1) wpływy z dopłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej, 
2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 
3) odsetki od środków ZFŚS, 
4) odsetki z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 
5) inne środki określone w przepisach. 
 

5. Środki ZFŚS są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 
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§3 

 
OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ ZFŚS  

 
Ze świadczeń finansowanych z funduszu mogą korzystać na zasadach określonych 
Regulaminem: 

 
1) pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę niezależnie od wymiaru i czasu jej 

wykonywania, 
2) emeryci i renciści  - byli pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie,  
3) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 
4) członkowierodzin osób wymienionych w pkt.1-3 spełniający zasady i warunki 

określone w  § 6 regulaminu. 
 
 

§4 
 
1. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w § 3 pkt  4 zalicza się:    

1) współmałżonka, 
2) pozostające na wychowaniu i utrzymaniu dzieci własne,  dzieci współmałżonków, 

dzieci przysposobione, dzieci zmarłych pracowników oraz przyjęte na wychowanie    
w ramach rodziny zastępczej: 
a)  w wieku do lat 18, 

b) w wieku do lat 25 jeżeli się kształcą , zamieszkują razem z rodzicami, nie posiadają   
własnych dochodów i  nie pozostają w związku małżeńskim, 

2.  Uprawnienia do korzystania ze świadczeń tracą uprawnieni  wymienieni  w ust 1 pkt 2        
ppkt a, b w   przypadku zawarcia związku małżeńskiego. 

 
§ 5 

 
PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZFŚS 

 
Posiadane środki funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie, a w szczególności na: 
 

1. dofinansowanie dla osób uprawnionych korzystających z różnego rodzaju form 
wypoczynku, 

 
2. dofinansowanie dowypoczynku dzieci i młodzieży do 15 lat ( kończących 15 lat w 

roku korzystania ze świadczenia), zorganizowanego w formie kolonii letnich, 
półkolonii, obozów, zimowisk, opłaconego indywidualnie  i potwierdzonego fakturą 
lub innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej,  
 

3. pomoc finansową dla osób uprawnionych w związku ze zwiększonymi wydatkami  
sezonowymi. 

 
4. pomoc  finansową w  formie zapomogi socjalnej przeznaczonej dla osób 

uprawnionych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub 
potrzebującej doraźnej pomocy z przyczyn losowych ( nagła ciężka choroba, 
likwidacja skutków klęsk żywiołowych, pożar, kradzież z włamaniem itp. 
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5. Działalność kulturalno – oświatową i sportowo – rekreacyjną w formie:  
a) dopłat do biletów wstępu do: kin, teatrów, muzeów, na imprezy artystyczne, 

sportowe, itp., 
b) dopłat do biletów wstępu na: basen, siłownia, boiska sportowe i inne,  
c) wycieczki krajoznawczo – turystyczne krajowe i zagraniczne 

 
6. Udzielanie pomocy na cele mieszkaniowe dla osób uprawnionych w formie zwrotnych 

pożyczek przeznaczonych na zakup albo remont i modernizację domu lub mieszkania  
na warunkach określonych umową, której wzór stanowi załącznik nr 5 do regulaminu. 

 

§ 6 
 

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS DLA OSÓB UPRAWNIONYCH 

1. Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń socjalnych mają uprawnieni:  

1) o najniższym dochodzie na 1 członka rodziny, 

2) samotnie wychowujący dzieci, 

3) posiadający na utrzymaniu  dzieci niepełnosprawne,  które wymagają szczególnej 
opieki , leczenia i rehabilitacji, 

2.  Przy przyznawaniu świadczeń ocenia się następujące kryteria: 

1) finansowe – dochód na 1 członka rodziny, 

2) sytuację życiową i rodzinną.  

3. Świadczenie z funduszu przyznaje pracodawca ( dyrektor ) w uzgodnieniu                   
z przedstawicielami związku zawodowego oraz kierownikami działów  na wniosek 
osoby  uprawnionej . 

4. Decydującym kryterium przy wspomaganiu uprawnionego jest dochód 
przypadający na członka w rodzinie. W związku z powyższym osoby  ubiegające 
się o pomoc muszą złożyć stosowne oświadczenie o stanie majątkowym                   
( załącznik nr 1, )  a prawdziwość danych w nim zawartych potwierdzić 
własnoręcznym podpisem. Niezłożenie takiego oświadczenia jest podstawą do 
odmowy przyznania świadczeń, ponieważ nie ma podstaw i  możliwości oceny 
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych. 

5. Wymagane przez pracodawcę złożenie informacji o sytuacji życiowej i rodzinno-
materialnej uprawnionego w celu ustalenia wysokości świadczenia pozostaje              
w zgodzie z art.23 ust 1 ustawy z 20 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych          
( Dz. U z 2016 poz. 922 ze zmianami).  

6. Oświadczenie jest dokumentem w świetle art.245 kodeksu postępowania cywilnego     
a prawdziwość danych w nim zawartych potwierdzona własnoręcznym podpisem 
osoby składającej. Pracodawca, w sytuacjach wątpliwych zastrzega sobie możliwość 
poproszenia o przedłożenie do wglądu dokumentów, na podstawie których zostało 
wypełnione oświadczenie. 

7. Osoba korzystająca ze świadczeń pochodzących ze środków funduszu, która złożyła 
oświadczenie niezgodne z prawdą, przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny 
sposób świadomie i  celowo wprowadziła pracodawcę w błąd zostanie zgodnie z 
prawem zobowiązana do zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia socjalnego. 
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8. W przypadku, jeżeli w okresie między złożeniem oświadczenia a dniem 
otrzymania świadczeń zmieniła się liczba osób uprawnionych do otrzymania 
świadczeń z ZFŚS oraz dochód na członka rodziny, osoba składająca 
oświadczenie o dochodach jest zobowiązana do aktualizacji złożonego 
oświadczenia. 

 
§7 

 

1. Przez dochód rozumie się całość osiągniętego dochodu brutto przez wszystkie osoby 
uprawnione w rodzinie ( przychód minus koszty uzyskania przychodu ). 

2. Dochód obejmuje w szczególności:  

 zarobek brutto pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne, w tym 
zarobek osiągany za granicą, 

 emerytury i/lub renty, zasiłki z ubezpieczenia chorobowego, 

 alimenty, 

 stypendia, 

 dochody z działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej 
działalności, 

 dochody z najmu lub dzierżawy, 

 dochód opodatkowany podatkiem rolnym osiągnięty w roku poprzednim przez 
wszystkie osoby w rodzinie uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS      
( na podstawie art. 9 ust 7 lub 8 ustawy o pomocy społecznej ), 

 inne dochody np. dopłaty do mieszkań itp. 

 
 

3. Pracownik, który w roku poprzedzającym przyznanie świadczenia nie osiągał 
dochodów lub osiągał dochody wolne od podatku , podaje w oświadczeniu dochody za 
czas zatrudnienia. 

 
4. Pracownik, który w roku poprzedzającym przyznanie mu świadczenia z funduszu nie 

przepracował całego roku kalendarzowego podaje w oświadczeniu dochody za czas 
faktycznie przepracowany. 

 
5. W celu ustalenia miesięcznego dochodu na 1 członka rodziny należy całkowity 

roczny dochód brutto podzielić przez ilość członków w rodzinie uprawnionych do 
korzystania ze świadczeń ZFŚS i wspólnie zamieszkujących w dniu składania 
wniosku. Tak wyliczony dochód należy podzielić przez 12  m - cy. 
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§8 
 

ZASADY FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
DLA OSÓB UPRAWNIONYCH 

 
1. Zasady oraz warunki przyznania dopłaty do wypoczynku  

 
1) Osoby uprawnione mogą  ubiegać się 1 raz w roku o przyznanie dofinansowania 

do wypoczynku z ZFŚS po przedłożeniu dokumentów, na podstawie których 
będzie ustalone prawo do świadczenia np.: 
a. potwierdzony wniosek urlopowy obejmujący co najmniej 10 kolejnych dni 

kalendarzowych wypoczynku z wyłączeniem zwolnienia lekarskiego, 
b. potwierdzenie pobytu w ośrodkach wczasowych (faktura), 
c. opłata za rezerwację usług , noclegów 
d. rachunek z biura podróży, itp. 

2) Wypłata świadczenia  nastąpi po przedłożeniu dokumentu uprawniającego do 
wypłaty świadczenia wraz z wypełnionym wnioskiem ( załącznik nr 2) ,                     
z uwzględnieniem  posiadanych środków na koncie funduszu . 

3) Wysokość dopłat do wypoczynku, z uwzględnieniem sytuacji życiowej, 
rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej określona jest w tabeli dopłat                 
(  załącznik nr  6). 

 
2. Zasady oraz warunki przyznania dopłaty do działalności  kulturalno-oświatowej 

i sportowo-rekreacyjnej  
 

1) Osoby uprawnione mogą otrzymać  dofinansowanie dla siebie i członków swojej 
rodziny w zakresie: 

a) dopłat do biletów wstępu do: kin, teatrów, muzeów, na imprezy 
artystyczne, sportowe, itp., 

b) dopłat do biletów wstępu na: basen, boiska sportowe i inne, 
c) wycieczek krajoznawczo – turystycznych krajowych i zagranicznych. 

2) Warunkiem otrzymania  w/w świadczenia jest złożenie  dokumentów 
potwierdzających ( np. bilety, rachunki, faktury)  wraz z wypełnionym 
wnioskiem ( załącznik nr  2). 

3) Wysokość dopłat określona jest w tabeli dopłat (załącznik nr 6).  
 

 
3. Zasady oraz warunki przyznania pomocy finansowej  
 

1) Osobom uprawnionym może być udzielona pomoc finansowa w formie 
zapomogi w  związku: 

a.  ze szczególnie trudną sytuacją życiową np. nagłą i/lub długotrwałą 
chorobą, 

b. w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego np, wypadek, klęska 
żywiołowa, kradzież z włamaniem itp. 
 

2) Ustala się:  
- minimalną kwotę 200,00 zł zapomogi , 
- maksymalną 800,00 zł  zapomogi,  
po szczegółowej analizie przedłożonego wniosku wraz z uzasadnieniem, przy 
udziale przedstawiciela zarządu związku zawodowego oraz kierowników 
działów. 



7 
 

 
3) Pracodawca może żądać dodatkowo,  w zależności od sytuacji,  dostarczenia do 

wglądu dokumentów medycznych (np. zaświadczenie lekarskie)  lub innych 
dokumentów potwierdzających  poniesione koszty, na podstawie których 
zostanie określone prawo do udzielenia pomocy finansowej ( wypełniony  
załącznik nr 3). 
 

4) Osoby uprawnione do świadczeń z ZFŚS mogą otrzymać 1 raz w roku  pomoc 
finansową w związku ze zwiększonymi wydatkami sezonowymi mającymi 
znaczny wpływ na obniżenie budżetu domowego. 

 
 

4. Zasady oraz warunki udzielania pomocy na cele mieszkaniowe 
 

1) Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe dla osób uprawnionych mogą być 
udzielone na: 

a) remont i modernizację lokalu lub budynku mieszkalnego, 
b) częściowe pokrycie kosztów wykupu  lokalu na własność, 

Warunkiem przyznania pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej 
pożyczki zgodnie z umową. 

2) Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest poręczenie przez dwóch 
obecnie zatrudnionych pracowników w  Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie, 
posiadających umowę zawartą na czas nieokreślony i nie znajdujących się  w 
okresie wypowiedzenia. 

3) Jeden pracownik może poręczyć maksymalnie dwie pożyczki mieszkaniowe.                             
4) W przypadku rozwiązania umowy o pracę zostanie zawarte porozumienie miedzy 

pracodawcą, pożyczkobiorcą oraz poręczycielami określające zasady, formę oraz  
termin spłaty. 

5) W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę ( min. 2 raty 
pożyczki ) zobowiązanie spłaty przechodzi na poręczycieli odpowiadających 
solidarnie. 

6) W przypadku śmierci pożyczkobiorcy  niespłacona kwota pożyczki po analizie 
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej może ulec umorzeniu. 

7) Termin spłaty i wysokość miesięcznej raty pożyczki ustala się w oparciu o 
kryteria dochodowe wg tabeli (załącznik nr 6 ). 

8) Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie 1 miesiąca od dnia jej 
udzielenia, na wskazane konto bankowe, zgodnie z umową. 

9) Pożyczka mieszkaniowa może być udzielona  maksymalnie  w wysokości  do 
3000,00 zł raz na 3 lata. 

10) Pożyczki na cele mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu 3 % a odsetki 
naliczane są jednorazowo i pobierane razem z pierwszą ratą. 

11) Wzór wniosku o pożyczkę stanowi załącznik nr   4,  a umowa pożyczki na cele 
mieszkaniowe stanowi załącznik nr 5. 

12) Wnioski o pożyczkę rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. 
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Załącznik Nr 1 
       do Regulaminu gospodarowania środkami  
       Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

osoby uprawnionej  do  korzystania z ZFŚS  
w Domu Pomocy Społecznej  

w Uzdowie 
o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny 

 
 
Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………….uprzedzony (a)   

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń na podst. art 233 kk 

oświadczam, że osiągnięty dochód na członka rodziny brutto wynosi:………………….. 

Ponadto oświadczam, że dochody te stanowią dochody ze wszystkich źródeł. 

L. p Nazwisko i Imię Dochód brutto Dokument 

potwierdzający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Średni dochód brutto na członka rodziny wynosi: …………………………………. 

 

Data……………………………   podpis………………………………. 

 

Uwaga: 

1. Oświadczenie o dochodach brutto na członka rodziny wnioskodawca składa wraz z 

pierwszym wnioskiem o wypłatę świadczenia. 

2. Oświadczenie  jest dokumentem w świetle art.245 kodeksu postępowania cywilnego  a 

prawdziwość danych w nim zawartych potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby 
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składającej. Pracodawca zastrzega sobie możliwość poproszenia o przedłożenie do wglądu 

dokumentów, na podstawie których zostało wypełnione oświadczenie. 

 
 
Załącznik Nr 2 

       do Regulaminu gospodarowania środkami  
       Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 

         …………………………………. 

               ( miejscowość i data ) 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 
Nazwisko i imię………………………………………………………………………………….. 

Dział, stanowisko………………………………………………………………………………… 

Liczba osób biorących udział w wypoczynku…………………………………………………… 

Wnoszę o : 

– dofinansowanie do różnego rodzaju form wypoczynku*  
– dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży* 
– pomoc finansowa  w związku ze zwiększonymi wydatkami sezonowymi* 

Uzasadnienie:……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

– dopłaty do biletów wstępu do………………………….* 
– dopłaty do wycieczki…………………………………..* 
– inne ………………………………………………………* 

 
 
Średni dochód brutto na osobę w rodzinie wynosi…………….…. zł. wg. przedłożonego oświadczenia 
( zał.nr 1) 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 kk potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu. 
 
        ………………………………. 
        ( podpis wnioskodawcy) 
……………………………………………..    
 (sprawdził – pracownik działu kadr i płac ) 
 
 

W dniu ………..…….przyznaję / nie przyznaję* świadczenie w kwocie …………….zł 

słownie…………………………………………………………………………………..… 

wg. tabeli dopłat. 

                                      Zatwierdzam 
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Podpis  dyrektora     …….……………………… 

         

* niepotrzebne skreślić 
 
 

 
Załącznik Nr 3 

       do Regulaminu gospodarowania środkami  
       Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
 
        …………………………………. 
           ( miejscowość i data ) 
        
 

 

WNIOSEK  
o przyznanie zapomogi socjalnej  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy………………………………………………….. 
2. Dział, stanowisko………………………………………………………………… 
3. Adres zamieszkania………………………………………………………………. 

 
Średni dochód brutto na osobę w rodzinie wynosi…………. zł. 
 
Uzasadnienie wystąpienia o udzielenie pomocy: 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 kk potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu. 
 

       ……………………………………… 
       ( czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
……………………………………………..    
 (sprawdził – pracownik działu kadr i płac ) 
 
 
 
W dniu …………….przyznaję / nie przyznaję* świadczenie w kwocie ………….zł 

słownie………………………………………………………………………………… 

wg. tabeli dopłat. 

 

         ………………………. 
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               Zatwierdzam 
                   Dyrektor 
 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 

Załącznik Nr 4 
       do Regulaminu gospodarowania środkami  
       Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
…………………………………………… 

 ( imię i nazwisko wnioskodawcy ) 

……………………………………………. 

( adres zamieszkania ) 

……………………………………………. 

( potwierdzenie spłaty poprzedniej pożyczki) 

       
 
 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ 
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 
 

Proszę o udzielenie pożyczki mieszkaniowej z przeznaczeniem na: 
 remont i modernizację lokalu lub budynku mieszkalnego* 
 pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność * 
 

w wysokości………………………. 
słownie……………………………………………………………………………………..., 
którą zobowiązuję się spłacić wraz z oprocentowaniem. 
 
Oświadczam, że jestem……………………………. mieszkania/domu* , które wykorzystuję  
   (określić tytuł prawny) 
na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. 
 

 
 
        ……………………………….. 
            ( podpis pracownika ) 
 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 

- Wzór- 
 

 
 
Załącznik Nr 5 

       do Regulaminu gospodarowania środkami  
       Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 

 

U M O W A 

pożyczki na cele  mieszkaniowe 

 z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

W dniu …………... pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Uzdowie zwanym dalej 
„pracodawcą” w imieniu, którego działa Dyrektor mgr Mirosława Ormanowska,                     
a Panem/Panią …………………………. zwanym/zwaną dalej „pożyczkobiorcą”  
pracownikiem Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie 
zamieszkałym/zamieszkałą……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
legitymującym się .………………………………………………………………………….. 
   ( nazwa, seria i nr. dokumentu tożsamości ) 
PESEL………………………………………………………………………………………… 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 

Pracodawca  na podstawie przepisów  ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych ( t.j Dz.U. z 2016r, poz. 800 z późn. zm.) i Regulaminu 
gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Domu Pomocy 
Społecznej w Uzdowie z dnia …………….. przyznaje Panu/Pani ………………………… 
pożyczkę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 
………………… 
(słownie: …………… 00/100) z przeznaczeniem na …………………………… 
Pożyczka oprocentowana jest w wysokości …… w stosunku rocznym. 

 

§ 2 

Udzielona pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi ………. Rozpoczęcie 
spłaty pożyczki nastąpi od ………………………….. w ustalonych ratach miesięcznych                 
w wysokości: pierwsza rata ……..  zł w tym odsetki wynoszą …….. zł i …… rat po …….. zł. 
płatnych do końca każdego miesiąca. 
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§ 3 

1. Pożyczkobiorca  upoważnia pracodawcę do potrącania należnych rat wraz  z odsetkami    
zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
2. W przypadku, gdy pracodawca nie może dokonać potrąceń rat pożyczki z wynagrodzenia   

z uwagi na zakaz wynikający z art.91 § 2 pkt.2  Kodeksu pracy pożyczkobiorca  
zobowiązany jest w terminie do 5 –go dnia następnego miesiąca,   wpłacić należną kwotę 
raty pożyczki na konto bankowe funduszu  

     Bank………………………………… 
     nr konta……………………… 

 
3. Pożyczka udzielona innej osobie uprawnionej  podlega spłacie wraz z oprocentowaniem 

na wskazane konto bankowe funduszu socjalnego zgodnie z  § 2 umowy. 
 

§ 4 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę zostanie zawarte porozumienie miedzy 
pracodawcą, pożyczkobiorcą oraz poręczycielami określające zasady, formę oraz  termin 
spłaty rat pożyczki. 
 

§ 5 

W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona kwota  pożyczki po analizie sytuacji 
życiowej, rodzinnej i materialnej może ulec umorzeniu. 
 

§ 6 

1.Pożyczkobiorca zobowiązany jest udokumentować przeznaczenie uzyskanej pożyczki 
odpowiednimi dokumentami ( fakturami, rachunkami ) obejmującymi co najmniej 

    1/3 kwoty przyznanej pożyczki. Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione 
w okresie, od dnia złożenia wniosku o pożyczkę do 6 miesięcy od dnia jej udzielenia. 
Pożyczkobiorca jest zobowiązany przedstawić wyżej wymienione dokumenty bez 
dodatkowego wezwania w wyżej wymienionym okresie. 

 

2.Nieprzedłożenie dokumentów we wskazanym terminie lub przeznaczenie pożyczki na inny 
cel niż określony w umowie uprawnia pracodawcę do  żądania zwrotu udzielonej pożyczki 
określając zasadę, formę oraz termin spłaty. 

 

§ 7 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
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§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia   
4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z póżn.zm. 

 

§9 

Spłata pożyczki zabezpieczona jest 2 poręczeniami udzielonymi przez pracowników Domu 
Pomocy Społecznej w Uzdowie, zatrudnionych na czas nieokreślony. 

 
§10 

Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje pracodawca a jeden pożyczkobiorca. 
 

 
 
 
 
 
 
Oświadczenie poręczycieli: 
W razie nieuregulowania pożyczki ( min.2 rat) we właściwym terminie określonej niniejszą 
umową ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wyrażam zgodę jako 
solidarnie odpowiedzialny/a na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami w świetle 
obowiązujących przepisów prawa w oparciu o § 8 pkt.4 ppkt.5 regulaminu. 
 
Pan/Pani…………………………………..nr. dowodu osobistego…………………………….. 
zam………………………………………..podpis……………………………………………... 
 
Pan/Pani…………………………………..nr. dowodu osobistego…………………………….. 
zam………………………………………..podpis……………………………………………... 
 

 

 

..............................................................                     .............................................................. 
              (podpis pożyczkobiorcy)     (dyrektor) 
 
 

 

Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli  
oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów 
.................................................................................. 
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( podpis i pieczęć przedstawiciela pracodawcy ) 
 

 
 
 
 
Załącznik Nr  6 

       do Regulaminu gospodarowania środkami  
       Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
 

TABELA DOPŁAT DO WYPOCZYNKU ZORGANIZOWANEGO 

WE WŁASNYM ZAKRESIE 

 

Kwota maksymalna ustalona w wysokości 1093,00 zł. 

 

L. p Średni miesięczny dochód 
na członka rodziny 

% maksymalnego 

świadczenia 

Kwota 
przysługującej 

dopłaty w zł 
1 do  1550 zł 100% 1093,00 

2 od 1551 zł – do 2050 zł 90%  984,00 

3 od 2051 zł – do 2550 zł 80%  875,00 

4 pow. 2551 zł  70%  765,00 

 

 

TABELA DOPŁAT Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI 

KULTURALNEJ I SPORTOWEJ 

( dopłaty do biletów, wycieczek, ) 

 

Kwota maksymalna ustalona w wysokości 150,00 zł 

 

L. p Średni miesięczny dochód na 
członka rodziny 

% maksymalnego 

świadczenia 

Kwota  
przysługującej 

dopłaty w zł 
1 do  1550 zł 100% 150,00 

2 od 1551 zł – do 2050 zł 90% 135,00 

3 od 2051 zł – do 2550 zł 80% 120,00 

4 pow.2551 zł 70% 105,00 
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TABELA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH 

PRZYZNANYCH Z ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZONYMI WYDATKAMI 

SEZONOWYMI 

 

Kwota maksymalna ustalona w wysokości 360,00 zł. 

 

L. p Średni miesięczny dochód 
na członka rodziny 

% maksymalnego 

świadczenia 

Kwota 
przysługującej 

dopłaty w zł 
1 do  1550 zł 100% 360,00 

2 od 1551 zł – do 2050 zł 90% 324,00 

3 od 2051 zł – do 2550 zł 80% 288,00 

4 pow. 2551 zł 70% 252,00 

 

 

TABELA OKRESÓW SPŁAT  I WYSOKOŚĆ RATY POŻYCZKI UDZIELONEJ 

NA CELE MIESZKANIOWE 

 

L. p Średni miesięczny dochód na 
członka rodziny 

Okres spłaty                   
( w miesiącach) 

Miesięczna rata 

1 do  1550 zł 36 83,00 

2 od 1551 zł – do 2050 zł 33 91,00 

3 od 2051 zł – do 2550 zł 30 100,00 

4 pow. 2551 zł 27 111,00 
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