
REGULAMIN
z^I<ŁADoWEGo FUNDUSzU śwrłoCzEN SoCJALNyCH

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej

I. Podstawy opracowania regulaminu.

§1
Zasady tvłorzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
okre ślaj ą w szcze gólności przepisy :

1) ustawy z dńa 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.
z 1996 r. Nr 70 poz.335 zpóźn. zm.),

2) ustawy z dniaZ3 maja I99I r. o zwirykach zawodowych (tj. Dz.U. z200I r. Nr 79, poz.
854 zpóźn. zm.),

3) ustawy z dnia 26 styczńa 1982 - Karta Nauczyciela ((tj . Dz. U . z 2006 r. Nr 97, poz. 67 4
zpóźn. zm.),

4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie
sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z2009 r. Nr 43, poz.349).

II. Postanowienia ogólne

§2
Regulamin okreśia zasady tworzenia i gospodarowania środkami Za|ładowego Funduszu
Swiadczeń Socjalnych zwanego dalej Funduszem, poszczególne cele, rodzĄe działalności
socjalnej oraz zasady i warunki korzystania zę świadczeń Funduszu.

§3
1. Funduszem administruje pracodawca w uzgodnieniu z zal<ładovłymi orgańzacjami

związków zawodowych zwanymi dalej zńry,kami zawodowymi.
2. Pracodawca:

1) do końca I kwartału biezącego roku sporządza projekt preliminarza przychodów
i rozchodów na dany rok kalendarzory oraz rozliczenie preliminarza za rok ubiegły
- wedfug wzorów stanowiącychzałącznlki nr: 1 i2 do niniejszego Regulaminu,

2) prowadzi i uaktualnia ewidencję osób objętych opieką socjalną placówki - według
wzorów stanowiącychzńączniki nr: 3'Ą, 38, 3C, 3D i 3E do niniejszego Regulaminu,

3) przyjmuje i ewidencjonuje wnioski oraz dokonuje ich analizy formalnej
i merytorycznej,

4) przygotowuje propozycje decyzji o ptzyznarliu osobom uprawnionym świadczeń
z Funduszu,

5) sporządzaprotokoły uzgodnień,
6) prowadzi indywidualną (dla każdej osoby uprawnionej) ewidencję ptzyznanych

świadczeń z Funduszu - według wzoru stanowiącego zilącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu,

7) zestawienie sald pozyczek - wg staniu na koniec roku kalendarzowego - udzielonych
osobom uprawnionym - według wzoru stanowiącego załączńk nr 5 do Regulaminu
ZFŚS.

§4
Uz go dnieni om ze związkami zawo dowymi p o dl e gaj ą

1) Regulamin ZaHadowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych,
ż) zmiany wprowadzane do istniejącego Regulaminu w formie aneksów,
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3) załączniki do Regulaminu,
4) preliminarz wpĘłvów i wydatków z Funduszu,
5 ) sprawozdanie z reaLizacj i prelimin arza za rok ubiegły,
6) wszelkie decyzje o przydziale świadczeń z Funduszu,
7) zasady prowadzenia wspólnej działalności socjalnej w ramach Funduszu.

§5
1. Zald,adowy Fundusz Świadczeń Socjalnych twotzy się(zzastrzeżeniem § 5.2.) z:

1) corocznego odpisu podstawowego na każdego pracownika zatrudnionego, a także
przebyłvającego na urlopie wychowawczym) wyliczonego od podstav,1l (37,5 Yo

przeciętnego wlmagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku
poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego),

2) corocznego odpisu na nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej,
przeciętnej w danym roku kalendarzowym, Iiczby nauczycieli zatrudnionych
w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć)
skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych
nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęó) i 110 % kwoty bazowej
określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budzetowej - tj. zgodnie z zapisamt
art. 53 ust 1 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia26 sĘcznia 1982 r. - KuiaNauczyciela,

3) corocznego odpisu na navazycieli - emerytów i rencistów objętych opieką socjalną
placówki w wysokości 5 oń pobieranychprzez nich aktualnie emerfiur i rent,

4) coIocznego odpisu na pozostałych emery{ów i rencistów objętych opieką socjalną
placówki w wysokości 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku
poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenię z tego okresu stanowiło kwotę v,ryższą
na każdąosobę uprawnionądo opieki socjalnej zal<ładu,

5) wysokość odpisu możę być zwiększona o 6,25 oń przeciętnego wynagrodzenia
na kuZdą osobę uprawnioną posiadającą orzęczel7ię o znacznym lub umiarkowanym

, stopniu niepełnosprawności.
2. Srodki Funduszu zwiększa się o:

1) odsetki bankowe od środków Funduszu,
2) wpływy z oprocentowania pożyczekudzielonych na cele mieszkaniowe,
3) darowizny orazzapisy osob ftzycznych i prawnych.

3. Kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy (wtaz
ze zwiększeniami, o których mowa w art. 5 ustawy), podlega przekazaniu na rachunek
Funduszu w wysokości i terminach określonych przepisami ustawy. Środki Funduszu
sągromadzone na odrębnym rachunku bankowym nr: 08 1020 1462 0000 7102 0133 6429

4. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowyn przechodzą na rok
następny.

§6
Zabłędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem wszelkąodpowiedzialnośó ponosi
pracodawca. Związkom zawodowym przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w przypadku
niezgodnego z ustawami i innymi aktami prawnymi wydatkowania środków Funduszu.

III. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu.

§7
l. Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnione sąwszystkie osoby, którym prawo

do korzystania z Funduszu dał przepis zawarty w art. 2, pkt.5 ustawy oraz osoby, którym
prawo to nadał pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
Sąto w szczególności :
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1) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy
o pracę, wyboru, mianowania - w pełnym i niepełnym wymiatze czasu pracy,

2) pracownicy przebwający na urlopach wychowawczych, macierzyńskich,
zdro wotnych i innych (z wyłączeniem url opów bezpłatnych),

3) emeryci i renciści (byli pracownicy szkoły), członkowie rodzin po zmarłych
pracownikach otaz emerytach i rencistach, jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmnłej
i r,lzyskali rentę rodzinną

4) osoby objęte opieką socjalnąw drodze art. 53 ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela,
5) inne osoby objęte opieką socjalną placówki - wskazane w drodze porozumienia

zawarlego pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi działającymi
w placówce,

6) członkowie rodzin osób uprawnionych.
2. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu

zalicza się:
1) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci

współmałzonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach
rodziny zastępczej w wieku do lat 18, a jeżeliksńńcą się w szkole - do czasu
ukończenia nauki, nie dłuzej jednak niz do ukończenia 25 lat,

ż) osoby wymienione w pkt. 1 - niezdolne do żadnej pracy - bez względu na wiek
(legitymuj ące się stosownym orzeczeńem o niepełnosprawności),

3) współmałzonków.

'N 
. P rzeznacz enie Funduszu Świad czeń Socj alnych

§8
Środki Funduszu przeznaczone sąna dzińalność socjalnąw zakresie:
l. Dofinansowywania różnych form wypoczynku urlopowego i wakacyjnego osób

uprawnionych, zwłaszczawczasów, sanatoriów, kolonii letnich, obozów młodzieżowych,
zimowisk itp., atakże wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.
1) nauczycielom przysługuje obligatoryjnie określone art. 53 pkt la KarĘ Nauczyciela

świadczenie urlopowe.
2) naucrycielom i pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom i rencistom

objętym opieką socjalną przysługuje dofinansowanie określonej we wniosku formy
wypoczynku (zależnie od sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej).

3) dzieciom pracowników otaz dzieciom pozostałych osób uprawnionych przysługuje
dofinansowanie do określonej we wniosku formy wlpoczyŃu (zależmie od sytuacji
zyciowej, rodzinnej i materialnej). W przypadku dofinan-sowania wypoczynku
zimowego naleĘ wykorzystać algorytm róznicowania zastosowany w okresie letnim
roku poprzedniego.

Dofinansowywania działalności kulturalno-oświatowej organizowanej w postaci imprez
arĘstycznych, kulturalnych (z wyłączeniem uroczystości szkolnych) oraz zakupu biletów
wstępu na te imprezy (zależtnie od sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej).
Dofinansowywańe dzińa\ności sportowo - rekreacyjnej orgańzowanej w postaci różnych
ogólnodostępnych form rekreacji ruchowej, uczestnictwa w maso!\Tch imprezach
sportowych lub zakupu biletów wstępu na imprezy sportowe i rekreacyjne (zależnie
od sytuacji Ęciowej, rodzinnej i materialnej).
Dofinansowywania imprez dla dzieci osób uprawnionych oraz zakupu paczek
świątecznych dla dzieci do lat 13.

Bezzv,rotnych zapomóg losowych dla osób, które znalańy się w trudnej sytuacji
zl,ciowej, rodzinnej i materialnej z powodu zdaueń losowych (np. kradziez, włamanie,
pożar, zalarie mieszkania, cięzkiej lub długotrwałej choroby, a także w vryniku irrnych
obiektywnych czynników, które w znacznp stopniu wpłynęły na pogorszenie warunków
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zyciowych i bytowych). Wysokość zapomóg ustala się zgodnie z algorytmem określonym
w załącznikunr 6C do niniejszego Regulaminu.

6. Swiadczeń rzęczorych lub finansowych dla osób uprawnionych wyrnienionych w § 7
ust.l pkt. od 1 do 5 (zależlrie od sy,tuacji zyciowej, rodzirurej i materialnej).

7. Pomocy zwrotnej na cele mieszkarriowe.

§8A
1. Dopuszcza się możliwość dofinansowania dziŃalności kulturalno-oświatowej,

działalności sportowo-rekreacyjnej bez konieczności róznicowania wysokości świadczeń
pod warunkiem, że maksymalna, łączna wartość świadczeń przyznalych w ciągu roku,
ptzypadająca na osobę - na obie formy - nie przel<tacza 10 % minimainego
wl,nagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 pńdziemika 2002 roku
o minimalnymwynagrodzeniu (Dz.TJ. z2002 r, Nr 200,poz.1679 zpoźn. zm.).

2. Dopuszcza się możliwość dofinansowania zakupu paczek świątecznych dla dzięci
do lat 13 bez konieczności różnicowania ich wartości pod warunkiem, że ich łączna
wańość dla osoby uprawnionej nie przekracza 5 oń mińmalnego w;magrodzenia,
o którym mowa w ustawie z dńa 2a pńdziernika 2002 r,oku o minimalnym
wynagrodzeniu (Dz.IJ. z2002 r. Nr 200,poz. 1679 zpóźn. zm).

§9
Środki Funduszu są pTzęznacz;anę również na udzielanie
mieszkaniowe na warunkach określonych w dalszej części
zawi eranej z p o ży czkobi orcą.

§10
Z p a datlo,:. do cho dowe go o d o sób fizyczny ch wyłąc zone są
1. Bezrvłrotne zapomogi losowe (§ 8 ust. 5 Regulaminu)

zwrotrej pomocy na cele
Regulaminu i w umowie

- do wysokości określonej
odrębnymi przeplsamr

2. Wartość świadczeń rzeczowych i finansowych - do wysokości określonej odrębnymi
przepisami.

3. Dopła§ do zorganizowanego wypoczlnku dzieci i tńodzieży do lat 18 przekazywane
za pośrednictwem bank:u na konto orgarizatota wypoczynku

V. Zasady prżyznawania świadczeń socjalnych

§ 11

Prior,ytety w przyznawaniu świadczeń zFunduszu orazichwysokość uzalężńa się od sltuacji
życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej (zasady róznicowania świadczeń
stanowiązałączniki nr 6A i 68 do niniejszego Regulaminu).

§12
Wysokość świadczeń lzależniona jest od wysokości środków zgromadzonych na koncie
Funduszu i od preliminarza określającego ilość środków przeznaczonych na rcalizację
poszcze golnych form działalno ści socj alnej .

§ 13

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia zobońryana jest zŁożyc do pracodawcy
(w terminach określonych w preliminarzu wpływów,i wydatków przyjętych na dany rok)
wniosek o przyznar|ie świadczenia, według wzoru stanowiącego zńącznik nr 74. do
niniejszego Regulaminu, zawierający oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i
materialnej wnioskodawcy orazwyliczonąwysokość dochodu przypadąącego r]a osobę w
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jego gospodarstwie domowym z okresu ostatnich 3 miesięcy, & w przypadku zapomóg
losowych - dodatkowe uzasadnienie.
Do składania wniosków uprawnione są osoby wymienione w § 7 pkt od l) do 5)

Regulamin! oraz organizacje zwią,zkowe dziŃalące w ich imieniu.
Dochód oblicza się z uwzględnieniem wszelkich przychodów po odliczeniu składek

na ubezpie czenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych

w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem dochodów

uzyskiwanychprzez wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo

domowe. Wspólne gospodarstwo domowe stanowią następuj ące osoby :

1) współmałzonek,
2) dzieci własne, dzieci współmałzonka, dzieci przysposobione otaz przyjęte

na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do lat 18, a jeżeli się kształcą -

do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do Ńończenia 25-go roku życia,

3) osoby wymienione w pkt. 2 - ńezdolne do żadnej pracy - bez względu na wiek
(legitymuj ące się stosownym otzeczęńem o niepełnosprawności),

pod warunkiem, że razem zamieszlrują illub uczestńczą we wspólnych kosżach
utrzymania.
Wysokośó dochodu na jednego członkarodziny ob|iczasię zgodnie zewzoręm:

ę
W=!

L
gdzte:

W - WSOKOŚC DOCHODU NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY
S - SUMA DOCHODOW UZYSK]WANYCH PRZEZ WSZYSTKIE OSOBY

POZOSTAJĄCE WE WSPOLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWM
L - LICZBA OSÓB POZOSTAJĄCYCH WE WSPOLNYM GOSPODARSTWJE

DoMoWYM
Do dochodu zaliczasię:
. składnikiwlmagrodzeńosobowych,
. dodatkowe wynagrodzenie roczne,
. dochód z dzińalności gospodarczej,
. zasiłki z ubezpieczenia społecznego (z wyjątkiem pogrzebowych, porodowych

i pielęgnacyjnych),
. emeryhrry i renty,
. dochód znajmu,
. dochód z pracy dodatkowej (rrp. praca ajencyjna, umowy zlecenia, umowy

o dzieło),
l st}pendia i wynagrodzenia ucznia pobierającego naukę zawodu,
. zasiłek dla bezrobotnych,
. dochód z gospodarstwa' rolnego obliczony na podstawie zaśńadszenia z urzędu

Gminy ( 1 ha przeliczeniolyy),
. alimentY.

Dla osoby płacącej alimenty stanowią one kosź, o który należy pomniejszyć dochód

wykazany we wniosku (pod warunkiem udokumentowarria faktu płacenia alimentów oraz

podania ich wysokości z ostatnich trzech miesięcy).

Dochód ztytlłu prowadzenia dzińatności gospodnczej i współpracy przl prowadzeniu

tej działalności przyjmuje się w wysokości faktycznie osiąganego dochodu,

a w przypadku wykazywanej straty w wysokości nie niższej niz kwoty stanowiące

4.
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podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli z §Ąułu działalności lŃ
współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społeczfiego dochód stanowi kwota
faktyeznie osiągniętych dochodów w okresie ostatnich 12 miesięcy (średnia

w przeliczeniu na jeden miesiąc).

§14
Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami naleznymi. Osoby,
których wnioski zostaĘ rozpattzone odmownie, nie mogą dochodzić roszczęń
o jakiekolwiek wypłaty z tego §rtułu w pózniejszym terminie - doĘczy to syfuacji, gdy
odmowa nie j est sprzeczna z zasadwni dysponowania środkami Funduszu.
W przypadku, gd' podnoszone sąwątpliwości co do zasadprzyjętych przy rozpatrywariu
wniosków:
I) zaintercsowane osoby mogą vyystąpió do pracodawcy o ponowne rozpatrzenie

ich wniosku,
2) wniosek ten winien być złożony w terminie 7 dni od powzięcia informacji o podjętej

decyzji,
3) pracodawcą w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i w uzgodnieniu z orgańzaĄani

zslłiązków zawodowych podejmuje ostateczną decyĄę, którą wraz z merytorycznym
uzasadnieniem przedstawia wnioskodawcy.

§15
Osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń Funduszu korzystać może w ciągu roku
z rc żny ch f orm działalno ści so cj alnej okre ś l onych w Re gulamini e,

W przypadku szczegóIńe trudnej sltuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osoby
uprawnionej pomoc z Funduszu można przyznać częściej ruż raz w roku (z wyjątkiem
§ 8 pkt l).
Wypłaty przyznanych świadczeń dokonuje się na podstawie listy wypłat zatwierdzonej
przez pracodawcę. Podstawą sporządzenia listy wypłat jest protokół uzgodnień pomiędzy
praco dawc ą a zńązkani zawo dowyrni.

VI. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe

1. Pomoc na cele mieszkaniowe moze 
'łU'Urrrr^aaa 

nawarunkach pomocy zwrotnej,
tj.poĘczek.
Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych
na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej na cele mieszkaniowe w rocznym
preliminaran.
Kwo§ pomocy udzielanej z Funduszu na cele mieszkaniowe w danym roku,
oprocentowanie pożyczek i okres spłaty ustala pracodawca w uzgodnieniu ze zńązkarri
zawodowymi w prelimiytarnl obowią.zującym na dany rok.
Odsetki naliczone od całej udzielonej kwoty poĘczki stanowią pierwsze (makspnalnie
dwie) raty. Spłata kapitału udzielonej poĘczkj następuje w kolejn5lch ratach.
Spłata udzielonej pożyczki (kapitał wrM z odsetkami) rozpoazyna się nie póżniej niZ
po upływie 3 miesięcy od jej udzielenia.

§17
Pomoc udzięlanana cele mieszkaniowe przeznaczona jest na:

1) budowę domu,
2) w}kup mieszkania ze spółdzielni mieszkaniowej lub mieszkania komunalnego,
3) zakup mieszkania na wolnym rynku,
4) adaptację pomieszc zęń na mieszkanie,

l.

2.

2.

a
J.

J.

4.

5.

,AN



5) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego,
6) dopłatę do zamiany mieszkań,
7) remont lub modernizację mieszkania, domów jednorodzinnych,

mieszkalnych.
Zadarńa określone w punktach od l) do 6) mogą byó realizowane na
umowy w ramach wspólnej działalności socjalnej.

Re gulam inu Zakla dow ego Funduszu Św i adcleń S^ocj al nych
z dnia*.9f;...'20is r.

lokali w budynkach

podstawie odrębnej

Osoby uprawnione ubiegające się o pomoc irjt". mieszkaniowe, o których mowa w § 17

punkt 7 powinny złożyc wniosek - według wzoru stanowiącego zŃącznlk m 7B
do niniejszego Regulaminu.

§19
Osobami uprawnionymi do korzystania ze zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe
są pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony lub określony (w pełnym lub niepehrym
vłymiarze godzin; przebywający na urlopach wychowawczych, zdrowotnych i innych),
emeryci i renciści byli pracownicy szkoły, emeryci oraz renciści objęci opieką socjalną
placówki i inne osoby objęte opieką socjalną placówki - nie posiadający aktualnych
zobowiryańwobec Zakadow ego Funduszu Świadczeń Socj alnych z tego t/rułu.

§20
1. Podstawę wypłaty pożycil<lna cele mieszkaniowe, o której mowa w § 18 punkt 7, stanowi

umowa (według wzoru stanowiącego załączruki 8A i 88 do niniejszego Regulaminu)
zawarta pomiędzy pracodawcą a osobą uprawnioną otrzymującą pomoc, w której określa
się kwotę pożyczki, oprocentowanie, okres spłaty, liczbę i wysokość rat, rodzaj
zabezpieczeni a spłaty itp.

2. Warunkiem zawarcia umoryy pożycz)<l, o której mowa w ust. 1, jest poręczenie jej spłaty
przez dwie osoby ftryczne,q. poręczycieli spełniających ponizsze w;rmagania:
1) są zatrudnieni w placówce na czas nieokreślony lub są emerytami lub rencistami

obj ę§mi olpieką socj alną placówki,
ni e po si adaj ą zob owiązń pr zetetninowanych wo bec Funduszu,
nie posiadaj ązajęć komorniczych.
razie braku wpłat kolejnych rat ww. pożyczki pracodawca zobowiryarry

2)
3)

3.W

Regulaminu.
4. Każda zmtana warunków umowy ww. pozyczki, takich jak wysokośc pożyczki, okres

spłaĘ, liczba rat czy zawieszenie pożyczki wymaga zgody pożyczkobiorcy oraz
pracodawcy, a także akceptacji poręczycieli (poprzez zŁożeńe własnoręcznych podpisów
na stosownych aneksach do umów), a także uprzedniego uzgodnienia warunków zmian
umowy ze nlłiązJ<alarti zawodowymi.

§21
P oży czkapodlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku:
I) rozńęaniaprzezpracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia,
2) rozwiryarńa z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy

Iub rozwiązania umowy o pracę po uzyskaniu negatyr,ynej oceny pracy.
W pozostĄch przypadkach rozwięania umowy o pracę spłata poĘczki następuje
w terminach i ratach określonych w umowie o poĘczkę bądź w porozumieniu stron.

§22
Umorzenie całości lub części przyznxrcj zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe moze
być stosowane w szczególności wobec pożyczek udzielonych osobom, które.po ich \\otrzymaniu zmatły, a których rodziny nie sąw stanie spłacić pozostałego zadłużęnta. 

\\k!,q \

1.

2.

l.

jest do wszczęcia Procedury Windykacyjnej - stanowiącej zńącznik nr 9 do niniejszego



Regulaminu Zakładowego'unn^^r'łr':: :;? ;'ł,ar"!

2. Decyzję o umorzeniu podejmuje pracodawca w uzgodnieniu ze zńękami zawodowymi.
3. Zavłies,zenie spłaty pożyczki lub zmiana wysokości i liczby poszczególnych rat

z jednoczesnlłrn wydłuzeniem okresu spłaty może nastąlić jedynie w formie pisemnego
aneksu do umowy pożyczki i moze doĘczyc jedynie pożyczkobiorców legitymujących
się bardzo niskim dochodem na osobę w rodzinie lub ich szczególnie trudnymi
warunkami zyciowymi. Decyzję o zawteszeniu spłaty otaz o zmianach waruŃów spłaty
pożyczkipodejmuje pracodawca w uzgodnieniu ze zwiękami zawodowymi,

VII. Postanowienia końcowe

§23
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowią.zujące
przepisy prawa.

§24
W celu zweryfikowania danych zawariych w złożonym wniosku lub zńączonych
oświadczeniach pracodawca może zńądać od wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień
i zaświadczeń.

§25
Na wniosek pracodawcy lub związkow zawodowych i w uzgodnieniu z nimi mogą być
dokonywane - w formie aneksów - zmiany w niniejszym Regulaminie.

§26
Regulamin uzgodniony i podpisany ptzez pracodawcę oraz mutązkt zawodowe wchodzi
w życie z dniem podpisania i staje się obowiązującym aktem prawnym.
Niniejszy Regulamin jest udostępniany przez Pracodawcę wszystkim zainteresowanym
osobom.

§27
Z dnięm wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc wcześniejsze Regulaminy
Zal<ładow ęgo Funduszu Świadczeń S ocj alnych.

Uzgodniono
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