
ZARZi\DZENIE NR 12/2021 


BURMISTRZA MIAST A I GMINY SOCHOCIN 


z dnia 8 stycznia 2021 r. 


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych 

w Urz~dzie Miasta i Gminy Sochocin 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie 

gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 3 ust. 1, art. 8 ust.2 i art. 10 ustawy z dnia 

4 marca 1994 roku 0 zakladowym funduszu swiadczen socjalnych (Dz. U. z 2020r. poz. 1070) 

zarzqdza siy, co nastypuje: 

§ 1.1. Wprowadza siy Regulamin Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych 

w Urzydzie Miasta i Gminy Sochocin stanowiqcy zalqcznik do zarzqdzenia. 

2. Traci moc Zarzqdzenie Nr 4312019 W6jta Gminy Sochocin z dnia 21 maja 2019 roku 

zmienionego Zarz'ldzeniem Nr 4012020 W6jta Gminy Sochocin z dnia 30 lipca 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zaldadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych 

w Urzydzie Gminy Sochocin . 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Sekretarzowi Miasta i Gminy. 

§ 3. Zarz'ldzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 

Sporz'1dzil: Sprawdzil pod wzglydem 
formalno

.L 
J 



Nr 12/2021 
Burrnistrza Miasta i 

Sochocin 
z dnia 8 2021 r. 

Regulamin Zakladowego Funduszu Socjalnych 

w Urz~dzie Miasta i Gminy Sochocin 

Postanowienia og6lne, definicje 

§ 1. 1. Swiadczen Socjalnych daJej 

zostal opracowany w U"'I".VUl z wybranym przez zalogy JeJ 

na podstawie: 

J) ustawy z 4 marca 1994 r. 0 funduszu swiadczen socjainych 

z 2020r. poz. 1070) 

Ministra z 9 marea 2009 r. w sposobu 

. liczby w celu odpisu na zakladowy 

socjalnych ( z r. Nr 43, 349). 

2. 	 okreSla przeznaczania srodkow na poszczego ceie, rodzaje 

dzialalnosci socjalnej oraz zasady warunki z 

z 

Definicje 

jest mowa 0: 

1) to z 4 marea 1 roku 0 zakladowym 

swiadczen socjalnych ; 

1) Burmistrze rozumle to Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin; 

Sly to Urz1td 

3) oznacza to Zakladowy tworzony 

w Gminy Sochocin; 

4) . - oznacza osoby w glosowaniu 

glosow, ktora 	 w sprawach socjalnych. 



Rozdz1a12 

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 

§ 3.1. Funduszu korzystac: 

1) pracownicy, tj. na podstawie umowy 

o rodzaju zawartej umowy oraz czasu w tym takze 


pracownicy korzystajqcy z urlop6w wychowawczych ; 


2) najblizsi czlonkowie os6b wymienionych w ust. 1, pkt 1; 


3) byli pracownicy emeryci i rencisci oraz ich rodzin. 


2. czlonk6w rodzin uwaza 


1) wsp61malzonk6w; 


i wychowaniu przysposobione, nie 

ukonczyly 18 

Rozdzjal 3 

Zasady i warunki przyznawania swiadczeii socjalnych 


§ 4. Srodkami Funduszu Burmistrz. 

§5 1. i wysokosc dofinansowania z Funduszu do socjalnych dla os6b 

uprawnionych sit; od rodzinnej i 

o kt6rych mowa w ust.1 udzielane na wniosek osoby uprawnionej i majq 

uznaniowy, tj. srodk6w oraz sy1uacji 

w ust . 

3. Podstawt; do ustalcnia socjalnych doch6d netto z 

dniem na czlonka 

w osoby uprawnionej. 

4. Informacje podane w oswiadczemu, 0 mowa w ust. podJegajq prawneJ 

i sluzq wYfqcznie do potrzeb Funduszu. 

5. Wnioski 0 swiadczenia socjalne osoby uprawnione skladajq do Burmistrza 



6. w SpraW1C przyznania poszczeg61nym osobom uprawlllonym 

z Funduszu podejmuje Bunnistrz lub w terminie 7 dni 

od dnia . wniosku. 

7. 	 W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku osobic zainteresowanej podac 

odmowy. 

8. Pracodawca jest zobowiqzany do z Funduszu osobom spelniaj<)cym 

kryteria socjalne. W tym celu pracodawca bada sytuacj~ rodzinnq i materialnq osoby 

uprawnionej. Pracodawca bada tylko pracownika (innej osoby uprawnionej), lecz 

jego os6b we wsp6Jnym 

gospodarstwie 

9. Udost~pnienie pracodawcy danych osobowych os6b uprawnionych korzystania 

z Funduszu, w . uslugi i swiadczcnia oraz doplaty z Funduszu i 

ich wysokoscL nast~puje w 

10. W przypadku wfJ:tpliwosci co do prawdziwosci takiego oswiadczenia pracodawca moze 

pracownika 0 okazanie odpowiednich dokument6w (np. za poprzedni rok, 

dokumenty fakt itp.). 

11. Dokumcnty te nie kopiowane j a jedynie 

do wglfJ:du. 

12. Pracodawca gromadzi danych nadmiemych ani nie ich w innych ce\ach, 

z 

Rozdzial 4 

Przeznaczenic srodk6w Funduszu 

§ 6. w 90% odpisu w danym roku na: 

I) dofinansowanie do wypoczynku pracownik6w zorganizowanego nich we wlasnym 

(tzw. po trwajqcego okres nie kr6tszy nit 14 kolejnych dni 

kalendarzowych, raz w roku kalendarzowym; 

a) dofinansowanie do wypoczynku jest przyznawane na wniosek pracownika 

w nieprzekraczalnym 7 dni od dnia zako6czenia urlopu (wzor wniosku stanowi 

nr 1 do regulaminu), 

b) wyplata dofinansowania w 14 dniu ad dnia 



zapomogl udzielane w wypadkach zyciowych 

lub losowych, np. choroba wymagajqca lW':'LlV itp.; 

a) wyplata na wniosek osoby uprawnionej (wz6r wniosku stano wi 

3) udzielanie pomocy 

lub bon6w towarowych; 

nr 2 do regulaminu), 

lub finansowej w celach soejalnych, m.m. w 

4) eele sportowo 	 rekreacyjne i kulturalne, m.in. zorganizowane wycieczki, ;mnrp7\/ 

do i teatru oraz inne; 

wyplata swiadczen na wniosek uprawnionej (wz6r wniosku stanowi 

nr 3 do regulaminu), 

2. wysokosc swiadczenia kryterium dochodowym netto 

przypadajqcym na jednego czlonka w . tabel!: 

• do 3.000,00 

§ 7.1 Funduszu w odpisu w danym roku kalendarzowym przeznacza 

na na 

1) rozbudowy lub budowy domu 

2) lokalu mieszkalnego od 	 budujqcej w ramach 

dzialalnosci gospodarczej, 

modernizacjy i 	 eszczen niemieszkalnych na lokale mieszkalne; 

przystosowanie lub domu do potrzeb osoby 

5) uzupeinienie wkladu budowlanego sp6ldzielni 

6) remontu i modernizacji lub domu 

(wz6r nr 4 do regulaminu). 

2. Warunki 

umorzenia udzielonej 

oproeentowanie, 

ustala pracodawca w od 

warunki 

srodk6w. 

1) maksymalnq wysokosc do 5000,00 



2) Sly w pozyczki; 

rata udzielonej pozyczki nie moze 200,00 a w przypadku 

udzielenia kwoty mniejszej od kwoty o mowa w § 7 Ust. 2 pkt I, 

ustalona indywidualnie w umowie; 

okres splaty wraz z ustala na okres niz 

5) splata po uplywie I-go dnia 

. .
6) plsemneJ umowy pracodawcq 

a umowy zal nr 5 do 

7) calkowita 

8) udzielenia splaty na okresla umowa zawarta 

pomiydzy a 

w me spoczywa na 

poryczycielach; 

z chwilq stosunku niesplacona pozyczka udzielona ze 

Funduszu podlcga natychmiastowej w calosci; 

II) obowiqzku za zgodq i pisemnym 

por((czycieli stosuje siy do: 

a) pracownik6w na lub 

b) z rOZWlqZanO o pracy na porozurnienia stron z 

urnowa 0 orace zostala rozwiqzana z powodu . lub likwidacji stanowiska 

niesplacona moze umorzona na wniosek 


w orzvnadl<aCl1 losowych: pozar, w lub w czysci; 


niesplacone z tytulu pozyczki z Funduszu wygasa w chwili 

smierci pracownika: 

14) w w pkt II, lit. alb oraz 12 decyzj(( podejrnuje 



Rozdzia15 

Postanowienia koncowe 

§8. Prowadzenie dokumentaeji zwiqzanej z Funduszu w tym protoko16w 


ze spotkan pracownik6w w powierza pracownikowi 


w 


§9. W nieuregulowanyeh w regulaminie Funduszu zastosowanie majq 


ObOWlqZujqCe przeplsy prawa. 


§ 10. 1. Administratorem danych osobowych Funduszw LC:U£lC: Miasta 


iGminy Urzqd Miasta i Gminy w Soehoeinie (dalej jako: "ADO", 


adres: ul. 9, 110 Sochocin. 


danyeh osobowych pracownik6w i mnych os6b uprawnionych do 

korzystania ze srodk6w jest art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust. 2 b rozporzqdzenia 

Parlamentu i Rady nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w ochrony os6b 

fizycznyeh w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych I w swobodnego 

danych oraz dyrektywy 

o ochronie danych) 6 r. 119, s. 1) RODO. 

3. pracodawcy udzial w przetwarzaniu tych 

danych. do danych a takze 

do tych danych oraz Je w 

Wz6r upowainicnia wraz z zobowiqzaniem do poufnosci stanowi zatqcznik nr 7 

do ReguJaminu. 

os6b uprawnionych do z funduszu Sq przez okres 

jest to przyznania ulgowej oraz doplaty 

z Funduszu oraz ustalenia wysokosci, a takie okres dochodzenialobrony praw lub 

ezy tet wykazania zgodnosci swiadezenia 

z w przypadku kontroli organow panstwowych (np. ZUS, US). 

5. w roku kalendarzowym dokonywany przeglCl-d danych osobowych gromadzonych 

eelem zweryfikowania, osobowe konieczne, a ktorych 

przechowywanie jest' zbydne. 



6. z mi. 13 i 14 realizuje Obowiifzek Infonnacyjny 

ubiegajf1cych o gromadzenia danych, czyli w 

przez pracownika 

W moze zostac 

jednak w 

7. Wzor klauzuli o swiadczenie stanowi 7C..tC.f'7r1 

nr 6 do Regulaminu 

przedstawiciela 



Zat'}cznik nr 1 

do Regulaminu 

(imi~ i nazwisko) 

(stanowisko sluzbowe) 
zamo 000000000000000000000000000000000000000000 

Pan 

Burrnistrz Miasta i Grniny 

Sochocin 

Wniosek 0 dofinansowanie wypoczynku z ZFSS 

Uprzejrnie proszy 0 dofinansowanie z ZFSS do wypoczynku zorganizowanego 

we wlasnyrn zakresie (tzw. wczasy pod gruSZq) w okresie od ............... do ................. . 

lednoczesnie oswiadczarn, ze doch6d netto przypadajqcy na jednego czlonka w rnojej 

rodzinie w okresie 3 rniesiycy poprzedzajqcych dzien ziozenia wniosku wynosi: 

a) do 3 000,00 zl 

b) od 3001,OOdo5000,00zl 

c) ponad 5 000,00 zl 

O{wiadc::am. ze ulIlo:::liwiono lIIi zapo:::nanie silj! Z informacjami dot. pr:::efwar::ania danych osobowych. 

(data i podpis pracownika) 

Decyzja pracodawcy: 


Wyrazam zgody na wypbty swiadczenia socjalnego ustalonego zgodnie z kiyteriami przyjytymi 

w Regulaminie ZFSS. 


(podpis pracodawcy lub osoby upowainionej) 



Nr2 

do Regulaminu 

(imiy i 

zam .......................................... . 


Pan 

Bunnistrz Miasta i Gminy 

. .
o przyzname zapomogl z kwocie................................. . 

Zapomog9 na: .......................................................................................................... .. 

(netto) 

os6b z dochodu ................................................................................. . 

Data pobrania zapomogl z 

Opis sytuacji .............................................................................................................................. .. 


Zafqczniki rlr;V11In?>ntl11'lN" zapomogc 

::e umoZliwiono mi ~apo:::nanie Z informacjami dOl. 

(data i 

pracodawcy: 
Wyrazam zgody na wyplaty swiadczenia kwocie we z 

t podpis tub upowaznionej) 



ZarC)cznik Dr 3 

do Regu laminu 

sruzbowe) 

zam. 

Pan 

Bunnistrz i Gminy 

Sochocin 

Uprzejmie 0 przyzname socjalnego w ze zblizajqcymi 

Swiytami ........................... w finansowej 

lednoczesnie ze doch6d netto czlonka w 

rodzlnie w dzien wynosi: 

a) 3 
b) od 3 001,00 do 5 000,00 

c) ponad 5 000,00 z1 

Oswiadczom. umo:':liwiono mi ~ufJu~nun Z informacjami dol. przefu'orzania 

'nicpomebne skrdlic 

(data i 

zgodnic z krylcriami 

pracodawcy lub 



(imiy i 

(stanowisko 

zaIno .......... . 

Pan 

Bunnistrz Miasta i Gminy 

Sochocin 

Uprzejmie o przyznanie pozyczki z kt6rq na: 

pozyczki ......................................................................................... . 


pozyczki ............ .. ....................................................................................... . 


z ZFSS ......................................................... . 


200,00 zl, lub 1nna ).... . ........................................................ .. 


j'e umo:?iiwiol1o wi '" 

(data i podpis pracownika) 

Oecyzja 

Wyrazam w kwocie wskazanej we z 

( podpis 



Zal'lcznik nr 5 
do Regulaminu 

UMOWA 
pozyczki z Zakladowego uszu Swiadczen Socjalnych 

w ...... ........ ...... Urzydem 	 Gminy 

................................. - Bunnistrza i Gminy 

kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy 

a 
Panem/Paniq ............ ........................... zwanym/nq "Pozyczkobiorcq", zam. 
............................................. ') zawarta umowa 0 . tresci: 

§1 
Na wniosek Pozyczkobiorcy z dnia ..................... roku udziela na 
zasadach mmeJsz'1 spOrZ'1dZOl1'1 w 

4 marca 1994 r. 0 funduszu socjalnych (Dz. 
z ......... .. ............. ), 

- regulamin socjalnych w MJasta 1 

Sochocin nr Bunnistrza Gminy Sochocin 

ze zln.) w kwocie .................... ( ................................................ ). 
Pozyczka oprocentowaniu w wysokosci 3% od . kwoty 

§2 
1. 	 zobowiqzuje 

w miesiqcu ............ 20...... r. w .......... Zf. 

w okresie od dnia ............ do dnia ........... w r6wnych ratach tj. 


2. 	 naleznych rat z 
wynagrodzenia i 

3. W uzasadnionych wypadkach 	 moze w 
lub w 	 niesplaconq 

§3 . 	 .
W nieuregulowanych umowft maN przeplSy z 
4 marca I roku 0 £.,u",,'u.uv funduszu swiadczel1 socjalnych (Oz. U. z .......... . ......... ) 
oraz Kodeks 

§4 
w 	 fonny 

§5 
1. zostala w jednobrzmiqcych egzemplarzach. 
2. poryczycieJi pozyczkobiorca proponuje: 

....................................... zam......................... '" ................................ .. 


Skarbnik Miasta i 

W nieuregulowania we wlasciwym na naleznej 
z mOJego 

.............................................. (podpis 

http:u",,'u.uv


z Zakladowego FllndllSZU Swiadczell 

Socjalnych 

Obowi~zek infor'macyjny dla osob 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzifdzenia Parlamemu i Rady 16/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w ochrony os6b z 

1 w sprawie swobodnego takkh danych oraz uchylenia dyrektywy 

o ochronie danych), zwanego dalej RODO Urz. UE. L nr 119, str. 1), pracodawca 

informuje: 

Cele 
przetwarzania 

Okres 

sif wylifcznie w celu realizacji 
z prowadzon"l przez 

z dnia 4 marca 1 

danych 

b. 	 prawo do z"ldania sprostowania (poprawiania) danych 

c. 	 prawo 


zapoDmianym); 


prawo do 

r---------------~--~.....~.~.-. 



danych oraz uchylenia dyrektywy 

Burmistrz Miasta i 

danych osobowych w zakresie i 

osobowych i standardami 

i innych odnoszilcych 

eztonka 

ill 7 

do Regulaminu 

Upowainicnie do przetwarzania danych osobowych z dnia ______ 

ZakJadowy Swiadczen Socjalnych 

DziafajqC na podstawie art. 29 rozporzq.dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

z 27 2016 r. w os6b w z 

osobowych i w sprawie przeplywu 

o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119, 

Sochocin (daJej jako: "Administrator") Paniq.lPana: 

zatrudnion1j!ego na stanowisku: ____.. _____ 

jako 

a) przetwarzania danych osobowych os6b fizycznych uprawnionych 

pracownik6w, 

z 
w formie papierowej i elektronicznej w tym mi~dzy innymi do: 

dozwolonym przez 

z definicjq przetwarzania oheslon,! w RODO) w 

wynikajqcym z obowiqzujqcych z dnia 4 marca 1994 r. 

Jednoczesnie PaniaJPana do 

pracy, ochrony 
u Pracodawcy, a takZe nr7Pn1~ podatkowych, ubezpieczen 

dziatalnosci 

o ochronie danych 

Pouezam Paniq/Pana, ze osoba, ktora 

jest zachowac te dane oraz sposoby ieh zabezpieczenia w 

lub po odwolaniu 

funkcji czfonka komisji lub czlonka 

upowazniona 1lI"'1"7",ni", danych 

w okresie 

pefnomocnictwa. lub po ustaniu 

wazne przez okres PanilPana zatrudnienia u Praeodawey i pelnienia funkcji 
lub do odwotania. 

uprawmonej do nadania 

Odebratam/em: 

upowaz.nionej) 


