
ZARZ1\DZENIE NR 1X.l2016 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia ~.~ ..0A~9. ... 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakladowego Funduszu SWiadczeiJ. 
Socjalnych w U rz~dzie Gminy Sochocin 

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

gminnym ( Dz. U. z 20 15r. poz.1515 ze zm. ) 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 20 15r. 

poz. III ze zm.) zarzqdza si~ , co nast~puje : 

§ 1.1. Wprowadza Sl~ Regulamin Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych 

w Urz~dzie Gminy Sochocin stanowiqcy zalqcznik do zarzqdzenia. 

2. Traci moc Zarzqdzenie Nr 42/2011 W6jta Gminy Sochocin z dnia 1 lipca 2011 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych 

w Urz~dzie Gminy Sochocin, Zarzqdzenie Nr 91 /2011 W6jta Gminy Sochocin z dnia 28 

listopada 2011 r. w sprawie zmian Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen 

Socjalnych w Urz~dzie Gminy Sochocin oraz Zarzqdzenie Nr 61 /2015 W6jta Gminy 

Sochocin z dnia 4 wrzesnia 2015r. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza si~ Sekretarzowi Gminy. 

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

w;fl 
AndrzejW:OWSIO. 

Sporz~dz i l Sprawdzil pod wzgl«dem 



Zal'lcznik do Zarz'ldzenia Nr1f.12016 
W6jta Gminy Sochocin 

z dnia~~..~2016 roku 

Regulamin Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych 

w Urz~dzie Gminy Sochocin 

Rozdzial I 

Postanowienia og61ne, definicje 

§ 1. 1. Regulamin Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych (zwany dalej Funduszem), 

zostal opracowany w uzgodnieniu z wybranym przez zalogy do reprezentowania jej interes6w 

pracownikiem, na podstawie: 

J) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 0 zaldadowym funduszu swiadczen socjalnych ( Dz. U. 

z 20 15r. poz. 11 J ); 


2) rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu 

ustalania przeciytnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakladowy fundusz 

swiadczen socjalnych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349) . 


2. Regulamin okresla zasady przeznaczania srodk6w Funduszu na poszczeg61ne cele, rodzaje 
i formy dzialalnosci socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z uslug i swiadczen 

finansowanych z Funduszu . 

§2. Oeftnicje 


I .Ilekroc w regulaminie jest mowa 0: 


1) ustawie -rozumie siy przez to ustawy z dnia 4 marca 1994 roku 0 zakladowym funduszu 

swiadczen socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111) 


\)W6jcie - rozumie siy przez to W6jta Gminy Sochocin; 


2) Urzydzie - rozumie si y przez to Urzqd Gminy Sochocin; 


3)Funduszu oznacza to Zaldadowy Fundusz Swiadczen Socjalnych tworzony 

w Urzydzie Gminy Sochocin; 


4) Komisji Socjalnej- oznacza to zesp6l opiniodawczo-doradczy wybrany przez zalogy 

w glosowaniu jawnym, wiykszosciq glos6w, do realizacji zadan wymienionych 

w regulaminie; 


5) Reprezentancie Zalogi - oznacza osoby wybranq w glosowaniu jawnym, wiykszosciq 

glos6w, kt6ra reprezentuje zalogy przed W6jtem w sprawach socjalnych. 



Rozdzial II 

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 

§ 3.1. Ze swiadczen Funduszu mogq korzystac: 


1) pracownicy, tj. osoby zatrudnione bezposrednio przez pracodawcy na podstawie umowy 


o pracy, niezaleznie od rodzaju zawartej umowy oraz wymiaru czasu pracy, w tym takZe 


pracownicy korzystajqcy z urlop6w wychowawczych ; 


2) najblizsi cz-lonkowie rodzin os6b \vymienionych w ust. 1, pkt. 1; 


3) byJi pracownicy - emeryci i rencisci oraz cz-lonkowie ich rodzin. 


2. Za najblizszych cz-lonk6w rodzin uwaza siy : 


1) wsp6-lmalzonk6w; 


2) pozostajqce na lItrzymanili i wychowaniu dzieci w-lasne, dzieci przysposobione, kt6re nie 


ukonczyly 18 lat. 


Rozdzial III 

Zasady i warunki przyznawania swiadczen socjalnych 


§ 4. Srodkami funduszu zarzqdza W6jt. 

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

uprawnionych uzaleznia siy od ich sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej. 

2. Swiadczenia 0 kt6rych mowa w ust.l udzielane Sq na wniosek osoby uprawnionej i majq 

charakter uznaniowy, tj. zalezny od srodk6w finansowych fllnduszu oraz sytuacji opisanej 

w ust 1. 

3.Podstawy do ustalenia swiadczen socjalnych stanowi doch6d netto z ostatnich 

3- miesiycy przed dniem z-lozenia wniosku, przypadajqcy na cz-lonka rodziny, wykazany 

w oswiadczeniu osoby lIprawnionej. 

4. Informacje podane w oswiadczeniu, 0 kt6rym mowa w ust. 3, podlegajq ochronie prawnej 

i sluzq wylqcznie do potrzeb Funduszu . 

5.Wnioski 0 swiadczenia socjalne osoby lIprawnione sk-ladajq do W6jta Gminy. 



6. Decyzje w sprawie przyznania poszczegolnym osobom uprawnionym swiadczen 

z Funduszu podejmuje Wojt w terminie 7 dni roboczych od dnia zlozenia wniosku. 

7. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku osobie zainteresowanej nalezy podae 

uzasadnienie odmowy. 

Rozdzial IV 


Przeznaczenie srodkow Funduszu 


§ 6. l.Srodki Funduszu w wysokosci 80% odpisu w danym roku przeznacza siy na: 


I) dofillansowanie do wypoczynku pracownikow zorganizowanego przez nich we wlasnym 


zakresie, (tzw. wczasy po grusz'!) trwaj,!cego przez okres llie krotszy niz 14 kolejnych dni 


kalendarzowych, przysluguje jeden raz w roku kalendarzowym, (wzor wniosku stanowi 


zal'!cznik nr I do regulaminu); 


a) warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku pracownikajest zlozenie wniosku, 


najp6Zniej w pierwszym dniu urlopu ; 


b) wyplata dofinansowania nastypuje w ci,!gu 7 dniu od dnia zakOllczenia urlopu ; 


c) pierwszenstwo korzystania z dofinansowania 0 ktorym mowa w pkt.l przysluguje tym 


pracownikom, ktorzy nie korzystali z dofinansowania w latach ubieglych; 


2 ) bezzwrotne zapomogi pieniyzne udzielane w szczegolnych wypadkach zyciowych 


lub losowych, np. pozar, wlamanie , ciyzka choroba wymagaj,!ca kosztownego leczenia itp.; 


a) wyplata zapomogi nastypuje na wniosek osoby uprawniollej zgodnie z § 3 ust.l i 2 


niniejszego regulaminu(wzor wniosku stanowi zahlcznik m 2 do regulaminu); 


3) udzielanie pomocy materialno - rzeczowej lub finansowej w celach socjalnych, 


m.in. w postaci swi'!tecznych paczek lub bonow towarowych; 


4) cele sportowo - rekreacyjne, m.in. wycieczki , imprezy integracyjne, wyjazdy do kina 


i teatru oraz innych; 


2. wyplata swiadczenia nastypuje na wniosek osoby uprawnionej (wzor wniosku stanowi 
/ah)c/I ik nr J J ) r.:g ll la ll inu) , 

J. wysokusc s\1", iadc;;cl i<l pUYZ!1(1\\ unCI j esL m pudslawie pOlli i .szej tabt.:l l p l"/LLl :-i ta\\ idJ :l ll'J 

k\\J) lY dochlldll ncUo pri .' padaj <) ce na 1 cZ10nku roJ Zil y: 



<It) 3000.00 zj I OOu/,) ~ \\ iadc l.cn ia 

0(\ 3 () () I ,()O do 5,O() (UlO /j lJ 51';o S\\ i,lC\c zc I1ia 

f'ow~ LCj 5,000,00 zj 90% swiadczcnia 

§ 7.1 Srodki Funduszu w wysokosci 20% odpisu w danym roku kalendarzowym przeznacza 


siy na pozyczki na cele mieszkaniowe : 


1) rozbudowy lub budowy domu jednorodzinnego mieszkalnego; 


2) zakup lokalu mieszkalnego od sp61dzielni mieszkaniowej, firmy buduj,!cej domy w ramach 


dzialalnosci gospodarczej, od osoby fizycznej; 

3) modernizacjy i przebudowy pomieszczen niemieszkalnych na lokale mieszkalne; 

4) przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osoby niepelnosprawnej; 

5) uzupelnienie wkladu budowlanego sp61dzielni mieszkaniowej; 

6) koszty remontu i modernizacji mieszkania lub domu 

(vvz6r wniosku stanowi zal'!cznik nr 4 do regulaminu ). 

2. Warunki splaty pozyczki, okres splaty, oprocentowanie, wymogl poryczenia, warunki 

umorzenia udzielonej pozyczki ustala pracodawca w zaleznosci od posiadanych srodk6w. 

1) wysokose udzielonej pozyczki ustala siy do 5 000,00 zl; 

2) ustala siy prowizjy w wysokosci 3% od kwoty udzielonej pozyczki; 

3) rata splacanej pozyczki nie moze bye mniejsza niz 200,00 zl; 

4) okres splaty pozyczki ustala pracodawca na okres nie dluzszy niz 25 miesiycy; 

5) splata pozyczki powinna rozpoczynae siy po uplywie J -go miesiClca od dnia jej udzielenia; 

6) udzielenie pozyczki wymaga zawarcia umowy pisemnej z pozyczkobiorcCl (\v / Llr "nio ku 

sl<lnowi zalq.cznik nr 5 do regLliaminu) ; 

7) warunkiem przyznania pozyczki jest calkowita splata poprzednio udzielonej pozyczki; 

8) warunki udzielenia i splaty pozyczki na cele mieszkaniowe okresla umowa zawarta 

z pozyczkobiorcCl; 



9) w przypadku me sptacenia pozyczki przez swiadczeniobiorcy obowiqzek spoczywa na 


poryczyc ielach; 


10) z chwilq rozwiqzania stosunku pracy niesp!acona pozyczka udzielona ze srodk6w 


Funduszu podlega natychmiastowej sp!acie w calosci; 


II) obowiqzku natychmiastowej splaty pozyczki- za zgodq i pisemnym oswiadczeniem 


poryczycieli - nie stosuje si y do : 


a) pracownik6w przechodzqcych na emerytury lub renty bqdi pobieraj'l-cych swiadczenie 

rehabilitacyjne; 

b) os6b, kt6re rozwiqzaly umowy 0 pracy na mocy porozumienia stron lub z kt6rymi umowa 

o pracy zostala rozwiqzana z powodu reorganizacji lub likwidacji; 

12) niesplacona czyse pozyczki mieszkaniowej moze bye umorzona na wniosek 

w przypadkach losowych: pozar, pow6di itp.- do 50%; 

13) niesplacone zobowi'l-zanie z tytulu udzielonej pozyczki z Funduszll wygasa w chwi Ii 

smierci pracownika. 

Rozdzial V 


Postanowienia kor'icowe 


§ 9.1 W6jt Gminy powierza pracownikowi Wydzialu Kadr, Oswiaty i Spraw Organizacyjnych 

prowadzenie dokumentacj i zwiqzanej z obslugq Funduszll w tym sporzqdzanie protoko16w ze 

spotkan zalogi i posiedzen Komisji Socjalnej w sprawach Funduszu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie Funduszu zastosowanie majq powszechnie 

obowiqzujqce przepisy prawa. 

ITTwtowski 



Zalqcznik nr 1 

do Regulaminu 

(imiy i nazwisko) 

(stanowisko sfuzbowe) 

Pan 

W6jt Gminy 

Sochocin 

Wniosek 0 dofinansowanie z ZFSS 

Uprzejmie proszy 0 dofinansowanie z ZFSS do wypoczynku zorganizowanego we 

wlasnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszq ) w okresie od ............... do ................. . 

lednoczesnie oswiadczam, ze doch6d netto przypadajqcy na jednego czlonka w mojej 

rodzinie w okiesie 3 miesiycy poprzedzajqcych dzien zlozenia wniosku wynosi: 

a) do 3 000,00 zl 


b) od 3001,00 do 5000,00 zl 


c) ponad 5 000,00 zl 


(pod pis pracownika) 

Oecyzja pracodawcy: 

Wyrazam zgody na wypiaty swiadczenia socjalnego w kwocie wskazanej we wniosku z ZFSS. 


( podpis pracodawcy) 



Za{qcznik Nr 2 

do Regulaminu 

(imiy i nazwisko) 

(stanowisko stuzbowe) 

Pan 
W6jt Gminy 
Sochocin 

Wniosek 0 zapomog(( z funduszu socjalnego 

Uprzejmie proszy 0 przyznanie zapomogi z ZFSS kwocie .............................. . 

Zapomogy przeznaczy na: ....................................... ............................ ......... ........ .... ............... . 

Ca{kowity doch6d w rodzinie (netto) ............... .. .................................................................... . 

Liczba os6b na utrzymaniu .......................... .. ..................... ................................. '" .................. .. . 

Data pobrania poprzedniej zapomogi z ZFSS ........................................................................... .. 


Zafqczniki dokumentujqce potrzeby przyznania zapomogi: 

(podpis pracownika) 

Decyzja pracodawcy: 

Wyrazam zgod y na wyptaty swiadczenia socjalnego w kwocie wskazanej we wniosku z ZFSS. 


( podpis pracodawcy) 



ZalE).cznik nr 3 

Do Regulaminu 


(imit; i nazwisko) 

(stanowisko s~uzbowe) 

Pan 
W6jt Gminy 
Sochocin 

Wniosek 0 przyznanie swiadczenia socjalnego z ZFSS 

Uprzejmie proSZy 0 przyznanie swiadczenia socjalnego w zwiE).zku ze zblizajE).cymi siy 
Swiytami ............................................................................. . . ...... .. . .. .... . 

JednoczeSnie oswiadczam, ze doch6d netto przypadajE).cy na jednego czlonka w mojej 
rodzinie w okresie 3 miesiycy poprzedzajE).cych dzien zlozenia wniosku wynosi: 

a) do 3 000,00 zl 

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

c) ponad 5 000,00 zl 


(podpis pracownika) 

Decyzja pracodawcy: 

Wyrazam zgody na wypfaty swiadczenia socjalnego w kwocie wskazanej we wniosku z ZFSS. 


( podpis pracodawcy) 

http:przypadajE).cy


Za!,!cznik Nr 4 
do Regulaminu 

(imi(( i nazwisko) 

(stanowisko stuzbowe) 

Pan 
W6jt Gminy 
Sochocin 

Wniosek 0 pozyczky na cele mieszkaniowe 

Uprzejmie proSZy 0 przyznanie pozyczki z ZFSS kt6r,! przeznaczy na: 

K \vota pozyczki ........................... .... .. .... .................... ........ . ...................... . 

Przeznaczenie pozyczki ..................... .................................................................................... . 

Data sp!aty poprzedniej pozyczki z ZFSS .................................. . ........................ . 

Rata pozyczki (nie mniej jak 200,00 zi) ..... .. .......................... .. ............ .. ................................ . 

Na poryczyciela proponujy: .. . ...... . .. . .. .. .. .. ... .. .... ...... . ........ . ....... . ........ . ............ .. 


(pod pis pracownika) 

Decyzja pracodawcy: 

Wyrazam zgody na wypfaty pOZyczki w kwocie wskazanej we wniosku z ZFSS. 


( podpis pracodawcy) 



Zal~cznik nr 5 

do Regularninu 

UMOWA 

pozyczki z Zakladowego Funduszu Swiadczeii Socjalnych 


W dniu .................... pomiydzy Urzydem Gminy Sochocin 
reprezentowanym przez ................................. - W 6jta Gminy Sochocin 
zwanym dalej "Pracodawcq" oraz Skarbnikiem Gminy 

a 
PanemIPaniq ..•.••.••..•..••..•.•..••...•.•.•..•.•. zwanym/nq dalej 
"Pozyczkobiorcq", zam.............................................. , zostala zawarta 
umowa 0 nastypujqcej tresci: 

§l 
Na wniosek Pozyczkobiorcy z dnia ..................... roku zaklad pracy udziela 
pozyczki na zasadach okreslonych niniejszq umowq, sporzqdzonq w oparciu 0: 

- ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 0 zakladowym funduszu swiadczen 
socjalnych (Dz. U. z 20 15r. poz. Ill) 
- regulamin zakladowego funduszu swiadczen socjalnych w Urzydzie 
Gminy Sochocin (Zarzqdzenie nr ... ..120 16 W 6jta Gminy Sochocin z dnia 
.......................................... ). 


w kwocie ............... ( slownie: ......................). 

Pozyczka podlega prowizji w wysokosci 3% od udzielonej kwoty pozyczki. 


§2 
l. 	Pozyczka jest: 


- zwrotna 


2. Pozyczkobiorca zobowiqzuje siy splacic: 

- odsetki platne w miesiqcu ............ 20oor. w kwocie ........ zl.
00 

- pozyczky w okresie od dnia ........ 00 do dnia ........ w r6wnych ratach 
00. 

miesiycznych tj. po ........... zl.
00' 

3. Pozyczkobiorca upowaznia zaklad pracy do potrqcania naleznych rat 
pozyczki z przyslugujqcego wynagrodzenia i zasilku chorobowego. 

4. W uzasadnionych wypadkach zaklad pracy na wniosek pracownika moze 
umorzyc w czysci lub w calosci niesplaconq pozyczky. 

§3 
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 4 marca 1994 roku 0 zakladowym funduszu swiadczen socjalnych 
(Dz. U. z 2015r. poz. 111) oraz ustawy Kodeks cywilny. 



§4 


Zmiana warunk6w okreslonych w niniejszej umowie wymaga [ormy pisemnej 
pod rygorem niewaznosci. 

§5 

1. Umowa zosta!a sporzqdzona w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach. 

2. 	 Na poryczycieli pozyczkobiorca proponuje: 

zanl ...... . ......... '" .......................... . 

Pozyczkobiorca 	 Skarbnik Gminy W6jt 

W razie nieuregulowania we w!asciwym czasie pozyczki wyrazam zgody 

na pokrycie naleznej kwoty z mojego wynagrodzenia. 

(podpis poryczyciela) 



• 


• 



