
        I  POSTANOWIENIA  WSTĘPNE    

 

1. Regulamin Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych, zwany dalej 

„Regulaminem"  powstał na podstawie : 
 

a) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
(tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r. poz. 1070),  
b) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy Dz.U Z 2020  poz.1320 ) 

c) ustawy z dnia 23 maja 1991 r o związkach zawodowych (tekst jednolity              
ustawy o związkach zawodowych, Dz. U. z 2019 r. poz.263), 
 

d) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r.                    
w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania 
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349), 
e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/769 z 27 kwietnia 
2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych  związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46 WE , RODO  Dz.Urz.  z 2016r. L 119,S 1);   
 

 

 

II.      PRZEDMIOT REGULAMINU 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwany dalej 

Regulaminem  zakresem obejmuje pracowników w Pogotowia Opiekuńczego  oraz 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” i ich rodziny. 

Regulamin określa:  

1. zasady tworzenia i gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w placówce; 

2. osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych; 

3. rodzaje działalności socjalnej, na które przeznacza się środki Funduszu, 

4. zasady, warunki oraz tryb przyznawania  świadczeń z funduszu. 

 

        III. Tryb tworzenia funduszu socjalnego i źródła finansowania  

1. Regulamin ten został uzgodniony z przedstawicielem   związku  zawodowego   

działającego  w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy. 

2.  Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego według  

obowiązujących przepisów art.5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych oraz art. 53 ust. 2 ustawy-Karta Nauczyciela z  26 stycznia 1982 r.                

(w odniesieniu do emerytów i rencistów - byłych pracowników pedagogicznych), 

którego środki gromadzone są  na odrębnym rachunku bankowym.    

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/1881


 

3. Środkami funduszu administruje dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy. 
 

 

4. Podstawą podziału funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności jest 
roczny plan finansowy- wzór stanowi załącznik Nr 1 niniejszego Regulaminu , który 
ustala dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy po zasięgnięciu opinii 
przedstawiciela związku zawodowego. Plan finansowy stanowi podstawę do 
opracowania szczegółowego zestawienia planowanych wydatków ( preliminarza). 
 

5. Dopuszcza się możliwość dokonywania korekt składników funduszu w ramach 
rocznego planu finansowego wynikających z potrzeb w ciągu roku 
kalendarzowego. 
 

6. Środki mogą być zwiększone o: 
 

a) odsetki bankowe od środków funduszu zgromadzone na koncie bankowym, 
b) wpływy z oprocentowania pożyczek zwrotnych udzielonych na cele 
mieszkaniowe, 
c) inne środki określone w przepisach. 
 

7. Obsługa konta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obciąża koszty 
działalności Pogotowia Opiekuńczego. 
 
IV. Zakres działalności socjalnej 
 

1. Świadczenia  są formą pomocy udzielonej w ramach działalności socjalnej i nie 
są świadczeniami należnymi. 
 

 

2. Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Niekorzystanie z niego przez osobę 
uprawnioną nie stanowi podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub 
odszkodowania. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego. 
 

3.Podstawą przyznania osobie uprawnionej świadczenia finansowanego                                
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest pisemny wniosek stanowiący 
załącznik Nr 2 do Regulaminu,  złożony  w określonym terminie, zawierający 
oświadczenie wnioskodawcy o jego sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 
 

4. Wniosek , o którym mowa w pkt 4 uprawniony ma obowiązek złożyć w terminie 
do 31 maja każdego roku , a w przypadku osób zatrudnionych po tej dacie  terminie 
jednego miesiąca od darty nawiązania stosunku pracy.  
 
5. Osoba składająca wniosek jest zobowiązana wiarygodnie go uzasadnić , 
podając rzetelnie wyliczony dochód.  
 
 
6. Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej, 
ubiegającej się o  świadczenia finansowe  z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych są dochody uzyskane w poprzednim  roku  kalendarzowym, 
pochodzące ze wszystkich źródeł uzyskiwane przez osoby wspólnie 
zamieszkujące i gospodarujące, którym nadano uprawnienia do korzystania                          
z funduszu, podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, a gdy są 
właścicielami gruntów -  dochody opodatkowane podatkiem rolnym (z 1 ha 



przeliczeniowego),  pomniejszone  o  kwotę świadczonych na rzecz dzieci 
alimentów. 
 
7. Dochodem brutto jest przychód  pomniejszony o koszty  uzyskania 

przychodu. 
 
8. Do dochodu wlicza się :  
 
a) przychód z tytułu umowy o pracę ( minus koszt uzyskania przychodu) ; 
b) wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych; 
c) zasiłki wypłacane przez ZUS, ośrodki pomocy społecznej zasiłki dla 
bezrobotnych i inne; 
d) stypendia; 
e) emerytury i renty; 
e) dochód z działalności gospodarczej; 
f) dochód  z gospodarstwa rolnego. 
 
 

V. OBLICZANIE WYSOKOŚCI DOCHODU 
 
1. Do określenia sytuacji życiowej , rodzinnej, materialnej osób uprawnionych 
przyjmuje się średni miesięczny dochód  (brutto)  przypadający na jednego członka 
rodziny  osoby uprawnionej, obliczonej jako suma dochodów za rok poprzedni 
uzyskanych przez uprawnionego, współmałżonka oraz dzieci pozostające na ich 
utrzymaniu do 18 roku życia, a uczące się nie dłużej niż do dnia ukończenia                        
24 roku życia,  podzielony przez liczbę  „12”    oraz   liczbę członków rodziny. 
 
2.  Wysokość  dofinansowania wypoczynku  indywidualnego i  pomocy finansowej  
w związku ze zwiększeniem wydatków w okresie zimowym jest zróżnicowana                  
w zależności od grupy dochodowej, do jakiej pracownik został zakwalifikowany. 
Za podstawę zróżnicowania przyjmuje się dochód  na jednego członka rodziny 
uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym.  
 
3. Wyróżnia się trzy grupy dochodowe ustalone jako: 
 
a)  dochód niski, 
b)  dochód średni, 
c)  dochód wysoki. 
 
oraz progi dochodowe wskazane we wniosku o przyznanie świadczenia  - 
załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
 
4. Progi dochodowe podlegają waloryzacji stosownie do wzrostu wynagrodzeń                    
w   Pogotowiu Opiekuńczym i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom”. 
 5. Podstawą  określenia  przeciętnego dochodu na jednego członka rodziny jest 
wniosek  -  załącznik Nr 2 złożony w terminie do 31 maja  każdego roku wraz   
oświadczeniem o dochodach rodziny osiągniętych w roku poprzednim oraz stanie 
osobowym rodziny.  
 
6. Wysokość dofinansowania świadczenia w danym roku wynosi : 



a)  80 % wysokości świadczenia podstawowego dla pracownika z najwyżej grupy 
dochodowej 

b) 100% wysokość świadczenia podstawowego dla pracownika średniej grupy 
dochodowej, 

c) 120 % wysokości świadczenia podstawowego dla pracownika niżej grupy   
dochodowej.  

 
7. Dofinansowanie do świadczenia na każde uprawnione dziecko pracownika 
wynosi 60%  świadczenia naliczonego dla  pracownika. 
 
8. Świadczenie socjalne finansowane z funduszu  nie jest świadczeniem należnym 
i ma charakter uznaniowy. Osoby, których  wnioski zostały rozpatrzone odmownie 
nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek świadczenia z tego tytułu w późniejszym 
terminie. 
 
9. Wnioski załatwione odmownie nie wymagają pisemnego uzasadnienia,                               
a decyzja a pracodawcy jest ostateczna. 
 
10. Środki funduszu nie mogą być wykorzystane na inne cele niż zawarte                                
w  Regulaminie,  a zobowiązania funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych 
środków na rachunku bankowym. 
 
12. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok 
następny. 
 
13. Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego  powołuje organ doradczy – komisję 
socjalną, której zadaniem jest:  
 
a) przygotowanie projektu planu finansowego, 
b) opiniowanie przyznawanych świadczeń. 
 
14. Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego  administrując środkami funduszu 
podejmuje  decyzje o przyznaniu uprawnionym osobom świadczeń i dopłat. 
Decyzje swoje uzgadnia z reprezentantem  organizacji związkowej. Dyrektor zleca 
pracownikowi kadr zbieranie kwalifikowanie złożonych wniosków i podań zgodnie 
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
 
 

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 

Ze świadczeń funduszu mogą korzystać następujące osoby: 

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę bez względu na wymiar czasu pracy 
i staż pracy z wyłączeniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych 
dłuższych niż 30 dni. 
 

2. Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzinnych                                                     
i wychowawczych. 
 

3. Emeryci i renciści - byli pracownicy Pogotowia Opiekuńczego i Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej  ”Nasz Dom”, z którymi zakład pracy rozwiązał  
stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę .  



 

4. Członkowie rodzin pracowników oraz członkowie rodzin emerytów i rencistów 
będących na utrzymaniu osoby uprawnionej do korzystania z funduszu czyli: 
 

a) przy ubieganiu się o świadczenia związane z dofinansowaniem do wypoczynku 
indywidualnego - letniego dzieci pozostające na utrzymaniu własnym 
pracowników, przysposobione w ramach rodziny zastępczej, dzieci 
współmałżonków, dzieci po zmarłym pracowniku uprawnione do renty rodzinnej do 
18 roku życia, a jeśli pobierają naukę, to do czasu jej ukończenia - nie dłużej niż 
do 24 roku życia. 

W przypadku dofinansowania do zwiększonych  wydatków w okresie zimowym   
uwzględnia się dzieci pracowników , które nie  przekraczają  13 roku życia, 

b)  współmałżonkowie  jeśli  prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. 
 

 

VII   ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU NA POSZCZEGÓLNE 

CELE I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ 

1. Środki funduszu  wydatkowane są zgodnie z opracowanym corocznie planem 
finansowym  uzgodnionym  z przedstawicielem  związku  zawodowego  
działającego  w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy. 
 

2. Wyżej wymienione  środki w danym roku przeznacza się w wysokości 70 % na 
działalność socjalną i 30 % na działalność mieszkaniową - dopuszcza się inny 
stosunek podziału środków po uzgodnieniu pracodawcy ze związkiem  
zawodowym  działającym   w placówce. 
 

3. Środki funduszu przeznacza się w szczególności na: 
 
 

a) dofinansowanie wypoczynku indywidualnego -  wczasy turystyczne tzw. "pod 
gruszą"  dla  pracowników i ich dzieci oraz dla  pozostałych  osób uprawnionych, 
b) zapomogi losowe (np. klęski żywiołowe, ciężka choroba, śmierć osoby bliskiej, 
kradzież, itp.), 
c) zapomogi bezzwrotne z tytułu trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, 
d) pomoc finansową w związku ze zwiększeniem wydatków w okresie zimowym dla 
pracowników i ich dzieci  do ukończenia 13 roku życia oraz emerytów, 
e) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe. 
 
4. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia zaistniałej sytuacji losowej                                     
- zdrowotnej   stanowią: uzasadniony wniosek  oraz zaświadczenia i oświadczenia,   
 

5. Przyznanie i wysokość  dofinansowania z funduszu dla osób uprawnionych 
uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, ocenianych łącznie.  
 

6. Wysokość zapomogi losowej lub z tytułu trudnej sytuacji rodzinnej                                 
i mieszkaniowej nie może przekraczać równowartości minimalnego wynagrodzenia 
pracowniczego ustalonego w danym roku kalendarzowym. 
7. Pracownik ubiegający się o zapomogę losową lub bezzwrotną  zobowiązany jest 
do złożenia stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem i dokumentami ,                                    
o których mowa w punkcie 4. 
 



8. Kwoty wyżej wymienionych dopłat i wypłat, za wyjątkiem zapomóg losowych                          
i pożyczek mieszkaniowych, podlegają  ustalonej kwocie wolnej od podatku 
zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . 
 
 

9. Osoba uprawniona może otrzymać każdą formę pomocy wymienionej w pkt. 3 
jeden raz w roku  za wyjątkiem zapomóg losowych. 
 
 

 
VIII. OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA, SPŁATY I I UMARZANIA POŻYCZEK 

NA CELE MIESZKANIOWE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 
 
 

1. W ramach posiadanego funduszu możliwe jest uzyskanie pomocy finansowej 
na cele mieszkaniowe. 

2.  Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe  udzielana  jest   na działania mające na   
celu poprawę sytuacji mieszkaniowej pracowników, emerytów i rencistów 
związanych z Pogotowiem Opiekuńczym I Placówką Opiekuńczo-
Wychowawczą „Nasz Dom”. 

3.   Podstawą przyznania  pożyczki mieszkaniowej jest pisemny wniosek złożony 
w   terminie określonym w dalszych postanowieniach. Wzór wniosku stanowi 
załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu. 

    
 

4. W celu otrzymania pożyczki, pracownik składa wniosek w sekretariacie  
Pogotowia Opiekuńczego . Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 3 lata- 
36 miesięcy. 

 
 

5. Pożyczkę na remont mieszkania może uzyskać pożyczkobiorca , który po 
potrąceniu wszystkich należności, w tym raty pożyczki mieszkaniowej, uzyska 
wypłatę w wysokości, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę                                                               
( podstawa prawna – Kodeks pracy art. 87). Pożyczkobiorcy, którzy nie 
spełniają tego warunku będą mogli ubiegać się o pożyczkę w ograniczonym 
zakresie. 

7. W przypadku pracowników osiągających niskie dochody potrącona rata nie 
może naruszać obowiązku pozostawienia pracownikowi do wypłaty kwoty 
wolnej od potraceń. 

 

8. Przy klasyfikowaniu wniosków i podejmowaniu decyzji o wysokości pożyczki 
uwzględnia się również sytuację życiową, rodzinną, materialną oraz 
systematyczność spłat poprzednich pożyczek. 

9. Warunkiem ubiegania się o pożyczkę mieszkaniową jest spłacenie pożyczki 
poprzednio pobranej. 

10. Dopuszcza się możliwość przyznania osobie uprawnionej na jej wniosek                               
w szczególnych przypadkach losowych pożyczki uzupełniającej (tzw. 
dopełnienie pożyczki do obowiązującej maksymalnej kwoty). 

11. Poręczyciel jest zobowiązany  spłacić pożyczkę, jeśli dłużnik tego nie dokona . 
Pracodawca może domagać się od poręczycieli spłaty pożyczki udzielonej                       
z funduszu socjalnego  w drodze postępowania sądowego ( art. 876 §1 Kodeksu 
cywilnego ).  

  12. Dopuszcza się rozłożenie  spłaty kwoty niespłaconej pożyczki na raty. 



      13. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki są zapisy w umowie dotyczącej poręczenia  , 
na mocy której poręczyciel zobowiązuje się spłacić pożyczkę  na wypadek 
gdyby dłużnik tego nie dokonał ( art. 876 §1 Kodeksu cywilnego)  .  

14.  O niespłacaniu rat pożyczki pracownik do spraw kadr  niezwłocznie w formie 
pisemnej powiadamia poręczycieli. 

15. Jeżeli poręczyciel odmawia spłaty pożyczki,  sprawa  zostaje skierowana na 
drogę postepowania sądowego.   

16. Poręczyciele odpowiadają za dług solidarnie , co oznacza , że dyrektor może 
wystąpić do każdego z nich o spłatę całości zobowiązania ( art. 366 §1 Kodeksu 
cywilnego). 

 

17. Udzielenie pożyczki następuje po poręczeniu jej spłaty przez dwóch poręczycieli 
zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony odpowiednio                                       
w Pogotowiu Opiekuńczym  lub w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nasz 
Dom , spełniających warunek otrzymywania wynagrodzenia w kwocie , co 
najmniej minimalnego wynagrodzenia w przypadku przejęcia solidarnej spłaty 
zadłużenia pożyczkobiorcy. 

 18. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 2 % od wartości otrzymanej kwoty 
pożyczki. Spłata pożyczek rozpoczyna się od następnego miesiąca po jej 
udzieleniu. 

 

19. Pracownik rozwiązujący umowę o pracę spłaca pozostałą kwotę pożyczki 
jednorazowo, za wyjątkiem: 

 

a) odejścia na emeryturę lub rentę, 
b) likwidacji stanowiska pracy. 
 

20. W szczególnych przypadkach na umotywowany wniosek pracownika 
odchodzącego do innego zakładu pracy dyrektor może rozłożyć pozostałą kwotę 
niespłaconej pożyczki na raty. Warunkiem zgody na ratalną spłatę zobowiązania 
jest złożenie pisemnej deklaracji o obowiązku terminowego spłacania należności. 

21. Pożyczkobiorca ma możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki na swój pisemny 
wniosek.  

 

22. Szczegółowe zasady zawierania i spłaty pożyczek są określone                                               
w indywidualnych umowach między Dyrektorem Pogotowia Opiekuńczego                                     
w Legnicy, a pożyczkobiorcą – według wzoru- Załącznik Nr 4. 

 

23.  W sytuacjach losowych (np. zalanie, pożar, itp.) wnioski mogą być rozpatrywane 
poza kolejnością. Poszkodowani pożyczkobiorcy będący w trakcie spłaty rat 
pożyczki mogą starać się o jej zawieszenie lub częściowe umorzenie lub 
uzupełnienie. 

 

25. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy kwota zadłużenia z tytułu otrzymanej 
pożyczki ulega umorzeniu. Umorzenie pożyczki mieszkaniowej wobec 
pożyczkobiorców następuje po przedłożeniu aktu zgonu. 

 

26. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 6 000zł ( słownie : sześć  tysięcy 
złotych).  

 

 



IX.     OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNEGO ZWROTU ŚRODKÓW                 
OTRZYMANYCH   Z FUNDUSZU 

 
 

1. W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń, dokumentów, ich 
sfałszowania lub innego sposobu wprowadzenia w błąd osoba, która otrzymała           
z funduszu dopłatę, pomoc socjalną, pomoc na cele mieszkaniowe, zobowiązana 
jest do niezwłocznego zwrotu kwoty otrzymanej dopłaty wraz z odsetkami . 
 
2.W razie udowodnienia osobie uprawnionej, że złożyła nieprawdziwe 
oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracodawca pozbawia tę 
osobę uprawnień do ubiegania się o świadczenia finansowane z funduszu, na 
okres dwóch lat. Osoba potwierdzająca nieprawdziwe informacje podlega 
odpowiedzialności karnej. 
 
3. W razie wątpliwości związanych z określeniem w oświadczeniu o dochodzie 
pracodawca ma prawo zażądać zaświadczenia lub innego dokumentu 
potwierdzającego osiągane dochody. 
 

X. PREFERENCJE PRZY KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ FUNDUSZU 
 

1. Przyznając świadczenia,  dopłaty i pomoc z funduszu należy uwzględnić                        
w pierwszej kolejności następujące osoby: 
 
a) przewlekle chore, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej  

i materialnej, 
b) samotnie wychowujący dzieci, 
c) posiadające rodziny wielodzietne, 

d) wychowujące  dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej 
opieki      i leczenia. 

 
 
XI.   OBIEG DOKUMENTÓW W SPRAWACH  ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  

 
 

1. Wszystkie dokumenty  sprawach świadczeń socjalnych składa się                                      
w zamkniętych i opisanych kopertach w wyraźnym oznaczeniem wnioskodawcy                 
i rodzaju dokumentu  (imię i nazwisko, rodzaj dokumentu  np. oświadczenie 
ZFŚS  lub  Janina Nowak – wniosek o zapomogę,)   

2. Powyższe dokumenty składa się w sekretariacie Pogotowia Opiekuńczego bez 
ich uprzedniego otwierania. 

3. Ustala się następujące zasady obiegu wniosków o świadczenia socjalne: 
1.1.wnioski mogą być składane przez uprawnionych osobiście lub  drogą 

pocztową. 
1.2. Zakopertowane wnioski po zadekretowaniu przekazywane są do 

pracownika do spraw kadr i płac. 
1.3.Wnioski podlegają  weryfikacji pod względem poprawności formalnej. 
1.4.Opiniowanie  wniosków w sprawach świadczeń socjalnych  należy do zadań 

Komisji Socjalnej powołanej w Pogotowiu Opiekuńczym. 
1.5.Po uzyskaniu akceptacji dyrektora przewodniczący Komisji Socjalnej 

podejmuje niezbędne działania w celu realizacji świadczenia.  



  
 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1.  Wnioski o zapomogi można składać przez cały rok. 
 

2. Wnioski o pożyczkę mieszkaniową można składać przez cały rok do 10-go dnia 
każdego miesiąca. 
 

3. Wnioski o pozostałe świadczenia finansowane z funduszu  należy złożyć                          
do 31  maja każdego roku z wyłączeniem nowo zatrudnionych pracowników, dla 
których termin ustala się po dacie zatrudnienia.   
 

4. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są załączniki: 
 

Zał .Nr 1 wzór rocznego  planu finansowego, 
     Zał. Nr 2  wniosek o przyznanie dofinansowania do indywidualnego wypoczynku  

organizowanego we własnym zakresie i pomocy na zwiększone wydatki 
zimowe 

Zał. Nr 3 wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej , 
Zał. Nr 4 wzór umowy w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe, 

     Zał. Nr 5 wniosek o przyznanie zapomogi, 
 

5. Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym. 
 

6. Wprowadzenie zmian do regulaminu w ciągu roku kalendarzowego może być 
uzasadnione wyłącznie zmianą przepisów dotyczących funduszu świadczeń 
socjalnych. 
 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 

8. Traci moc regulamin korzystania z funduszu obowiązujący od dnia 1 marca 
2019r. 
 

9. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez Dyrektora Pogotowia 
Opiekuńczego w Legnicy i przedstawiciela związków zawodowych z mocą 
obowiązującą od dnia  1 marca  2021r. 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna 
 
Ochrona danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS 
 
W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679  z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                          
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46 WE , zwanego dalej RODO Dyrektor 
Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy informuje: 



1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych doświadczeń 
socjalnych jest dyrektor Pogotowia Opiekuńcze z siedzibą  w  Legnicy                               
ul. Wojska Polskiego 7/1. 

2. Inspektorem danych osobowych jest Mirosława Kosowska  tel. 76 7233150, 
email po-sekretariat@wp.pl  po-legnica@wp.pl 

3.  Dane osobowe  osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych są przetwarzane w celu realizacji zadań administratora 
związanych z działalnością  socjalną. 

4. Dane osób uprawnionych są  przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust.1  lit.c 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                                    
z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 
danych. 

5. Dane osobowe uprawnionych nie będą udostępniane podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

6. Dane osobowe osób uprawnionych  przechowywane    przez okres ubiegania 
się o świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także przez okres dochodzenia 
do nich praw lub roszczeń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.                  
Po upływie tego okresu dane osobowe osób uprawnionych są niszczone                       
w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 

7. Osobie uprawnionej, której dane osobowe są przetwarzane mają prawo: 
                1).   dostępu do  treści swoich danych osobowych,  żądania ich sprostowania   

lub usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 RODO; 
                2).   ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

                  3).   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania 
ze świadczeń socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych. 

 
 
 
 
 
 
 
Uzgodniono:      Zatwierdzam: 
 
   
 
 

 
 

     ..............................................    ......................................... 
     (data i podpis reprezentanta zw. zaw.)           (data i podpis dyrektora). 
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Załącznik nr 1 

              do Regulaminu ZFŚS 

            w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy 

 

 

PLAN  FINANSOWY   ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH 

NA ROK  ................................. 

 

Stan środków na początek roku  ..................................... 

Środki w planie finansowym w roku  ..................................... 

 W tym emeryci    ................................... 

Stan rachunku na dzień ............................ ....................................................... 

RAZEM:     ....................................................... 

 

 

 

Podział środków: 

 

1. Świadczenia na akcje letnią, zimową i mikołajkową: ............................................... 

2. Pożyczki mieszkaniowe          ................................................ 

3. Zapomogi losowe           ................................................. 

4. RAZEM:          .................................................. 

 

 

...........................................................  ...................................................... 
 (podpis gł. księgowej)     (podpis dyrektora) 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS 

w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy 

 

W N I O S E K 
 

o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania 

………………………………………………………………………………… 

miejsce pracy, emeryt, rencista ……………………………………………………… 
 

Proszę o dofinansowanie indywidualnego wypoczynku  tzw.  „pod gruszą” dla pracownika  

oraz   pomoc  finansową  w związku ze zwiększeniem wydatków w okresie zimowym . 

 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………… 
 
Osoby uprawnione do świadczenia: przy ubieganiu się o świadczenia związane z dofinansowaniem do 
wypoczynku indywidualnego - letniego dzieci pozostające na utrzymaniu własnym pracowników, 
przysposobione w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, dzieci po zmarłym pracowniku 
uprawnione do renty rodzinnej do 18 roku życia,  a jeśli pobierają naukę, to do czasu jej ukończenia - nie dłużej 
niż do 24 roku życia. 

      W przypadku dofinansowania do zwiększonych  wydatków w okresie zimowym   uwzględnia się dzieci 
pracowników , które    nie przekraczają  13 roku życia. 

 
 

       Wpisując dzieci należy podać  – imię i nazwisko, datę urodzenia, pełną nazwę 

szkoły/uczelni,  nr legitymacji szkolnej lub studenckiej). 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

o wysokości średnich miesięcznych dochodów przypadających na członka rodziny we 

wspólnym gospodarstwie domowym za: .............................. rok. 
 
 

Oświadczam,  że miesięczny dochód brutto  ( liczony jako  przychód bez kosztów uzyskania, 

( patrz PIT kolumna                     c = a - b)    na jednego członka rodziny za rok ..................  

wyniósł : 
 

Proszę  zaznaczyć właściwy próg dochodowy: 

□   1/ do  kwoty  1 600,00 zł (niskie dochody), 

□   2/ od kwoty  1 601,00  zł do kwoty 3 200,00 zł (średnie dochody), 

□   3/ od kwoty  3 201,00 zł  (wyższe dochody) 
 
Do określenia sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej osób uprawnionych  przyjmuje się średni 
miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny osoby uprawnionej, obliczony jako 
suma dochodów za rok poprzedni uzyskanych przez uprawnionego, współmałżonka oraz dzieci 



pozostające   na ich utrzymaniu  do 18 roku życia, a uczące się nie dłużej niż do dnia ukończenia 24 
roku życia,  podzielona przez  liczbę „12”   oraz   liczbę członków rodziny. 

Swoje oświadczenie potwierdzam świadomy odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 KK) 

własnoręcznym podpisem. 

W  przypadku przychodu z działalności gospodarczej przyjmuje się kwoty faktycznie 

uzyskane, nie niższe jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. kwota 

najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących 

działalność pozarolniczą. 

W przypadku przychodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się faktycznie uzyskany przychód, 

nie niższy jednak niż dochód ogłaszany przez Prezesa GUS dla celów podatku rolnego z 1 ha 

przeliczeniowego. 
 

W przypadku zmian mających istotny wpływ na sytuację materialną zobowiązuję się do 

uaktualnienia oświadczenia. 

          
          (własnoręczny podpis) 
 

 

Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 k.p.c, a prawdziwość danych w nim zawartych, 

potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie, może być weryfikowana w trybie i na 

warunkach określonych   w art. 253 k.p.c. 
 

 

 

 
 

      (data i podpis wnioskodawcy) 

 

Termin złożenia wniosku do 31 maja każdego roku. 

Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy 
 
Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r w sprawie   ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

Informuję, iż: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy tel.  076 72 33 150 e- mail: po-legnica@wp.pl 

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Pogotowiu Opiekuńczym możliwy jest pod numerem telefonu 0 72 76 33153 (adres e-mail): 

po-sekretariat-legnica@wp.pl 

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r  (t. j. Dz. U z 2018 r, poz.108) w celu związanym z przyznawania świadczeń 

socjalnych z ZFŚS. 
4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa lub przyznania świadczeń socjalnych np. ZUS, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący PIP, UKS.  

5. Dane osobowe Pani/a będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji celów do jakich 
zostały zebrane. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. 

7.  Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy , a w pozostałym zakresie 
jest dobrowolne. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Pogotowia Opiekuńczego z siedzibą w  Legnicy 
ul. Wojska Polskiego 7/1  w celu: 

 przetwarzania danych osobowych związanych z uzyskaniem prawa  do korzystania z świadczeń  przyznawanych z ZFŚS. 

2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i  oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałam/em sie z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacja o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 

dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
Oświadczam, że zostałam/em  poinfomowana/y przez pracownika o: 

1) adresie siedziby urzędu, pod którym dane są zbierane i przetwarzane; 

2) celu zbierania danych, dobrowolności  lub obowiązku podania danych, a  jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej; 
3) możliwości wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorującego; 

4) prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych; 

5) odbiorcach danych osobowych/ kategoriach odbiorców; 
6) okresie, przez który moje dane osobowe będą przechowywane; 

7) informację o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia, przetwarzania i 

przenoszenia. 

                                                                                                                      data i podpis wnioskodawcy 
 



Załącznik Nr 3  
  Do Regulaminu  ZFSŚ w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy 

 

 

 

\Wniosek  

o przyznanie pomocy zwrotnej z funduszu świadczeń socjalnych 

 

Imię i nazwisko pracownika………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………….. 

Miejsce pracy/ stanowisko…………………………………………………………………… 

Emeryt: tak  / nie 

 

Pożyczka na cele mieszkaniowe 

Proszę o przyznanie zwrotnej pożyczki mieszkaniowej w 

wysokości…………………………………. 

Słownie 

················································································································  

z przeznaczeniem na:  : 

………………………………………………………………………………...  

Proszę o przekazanie pożyczki na konto osobiste  

Nr konta: 

.................................................................................................................................................. 

Nazwa banku………………………………………….w…………………………………….. 

W przypadku otrzymania pożyczki wyrażam zgodę na potrącanie należnych rat                                            

z przysługującego mi wynagrodzenia  za pracę, nagród , premii , zasiłku chorobowego i innych 

świadczeń. 

 

…………………………………………                          ………………………………………… 

Data                                                                                      podpis wnioskodawcy 

Oświadczenie poręczycieli 

My niżej podpisani pracownicy Pogotowia Opiekuńczego / Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej Nasz Dom  w Legnicy 

1. ………………………………………………………zam……………………………… 

2. …………………………………………………….....zam……………………………... 

Poręczamy spłatę pożyczki mieszkaniowej udzielonej p………………………………………. 

Zwanemu/ ej pożyczkobiorcy. 

W razie nieuregulowania zobowiązania pożyczkobiorcy wobec pracodawcy w terminie  

 i wysokości ustalonej w umowie, brakiem możliwości wyegzekwowania zwrotu pożyczki w  

inny sposób, w szczególności przez potrącenie należności ze świadczeń wypłacanych przez 

pracodawcę - jako poręczyciele solidarnie odpowiedzialni wyrażamy zgodę na pokrycie 

niespłaconej przez pożyczkobiorcę należności. Jednocześnie potwierdzamy zapoznanie się  



z zapisami pkt  VII obowiązującego   Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych. 

 

Podpisy poręczycieli: 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

 

……………………………………………….. 

Stwierdzam zgodność podpisów  

 

Decyzja o przyznaniu pożyczki 

Przyznano zwrotna pożyczkę na cele mieszkaniowe w kwocie………………………………... 

Słownie złotych ………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………. 

                                                                                      Data i podpis dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr  4 do Regulaminu ZFŚS 

w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy 

UMOWA  

pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe 

zawarta w Legnicy w dniu ………………, pomiędzy Pogotowiem Opiekuńczym w Legnicy                     

ul. Wojska Polskiego 7/1  zwanym zakładem pracy w imieniu , którego działa  …………….  

Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy zwanym  dalej pożyczkodawcą 

a Panem/Panią 

………………………………………………zam.…………………………………… 

Legitymującym/ą się dowodem osobistym ……………………….PESEL 

………………………… 

 zatrudnionym/ą w ………………………/ emerytem…………………zwanym/ą dalej ٭

pożyczkobiorcą. 

            § 1 

1. Na podstawie decyzji z dnia ………… Pożyczkodawca przyznaje Pożyczkobiorcy 

pożyczkę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 

…………………………………….. 

w wysokości ……………….zł. słownie ……………………………………………. 

oprocentowanej 2% od kwoty przyznanej pożyczki , według stałej stopy procentowej. 

2. Po podpisaniu niniejszej umowy kwota pożyczki zostanie w ciągu siedmiu dni 

przelana na wskazany przez Pożyczkobiorcę rachunek bankowy. 

                                                                          § 2 

1. Przyznana pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej wysokości 

……………….podlega spłacie w całości. Płatność pożyczki zostanie rozłożona 

na…………….... rat. Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia ……………. do dnia 

…………w miesięcznych ratach w wysokości : I rata …………………… i 

…………….. następnych rat po……………. Raty płatne są do ostatniego dnia 

każdego  miesiąca. 

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pogotowie Opiekuńcze  do potrącania należnych rat pożyczki 

wraz z oprocentowaniem zgodnie z § 2 pkt.1 niniejszej umowy z przysługującemu mu 

wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą w Pogotowiu 

Opiekuńczym w Legnicy.  

3. Byli pracownicy/ emeryci  wpłacają raty  indywidualnie na konto bankowe ZFŚS podane w 

pkt. 4. 

4. W sytuacji , gdy wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą są 

niewystarczające do pokrycia kwoty raty, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do 

samodzielnej spłaty pożyczki w kwotach  

i terminach ustalonych w umowie na konto bankowe :  nr konta 

18124014731111001016393065 

  § 3 

1. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy Pożyczkobiorcy z Pogotowiem Opiekuńczym, 

niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości. W  uzasadnionych 

przypadkach , na wniosek Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca po zaopiniowaniu przez 

Komisję Socjalną może wyrazić zgodę na spłatę pożyczki w ratach. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracowników przechodzących na emeryturę, rentę 

lub świadczenie przedemerytalne. 

§ 4 

1. Pożyczkobiorca ustanawia prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami  

w formie poręczenia zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 



2. Jako zabezpieczenie udzielonej pożyczki przyjmuje się warunki określone w 

Regulaminie Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych - pkt V ust.8-14. 

3. Poręczenie pożyczki gwarantują niżej wymienione osoby: 

 

1. Pan /Pani………………………………………Nr dow. 

osobist……………….Pesel………….. 

Zamieszkały 

/a………………………………………………………………………………….. 

2. Pan/ Pani ………………………………………Nr dow. 

Osobist………………Pesel…………. 

Zamieszkały/ 

a…………………………………………………………………………………... 

4. Oświadczenie o poręczeniu pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Ja, niżej podpisany /a zobowiązuję się względem Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy , na pokrycie 

niespłaconej kwoty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z należnymi odsetkami z 

mojego wynagrodzenia za pracę jako solidarnie współodpowiedzialny(a), w momencie nieuregulowania 

należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę: 

…………………………………………………na podstawie umowy pożyczki nr ……………………. 

                              (imię i nazwisko)  

z dnia ………………………………………….na………………………………………………………… 

(cel pożyczki) 

Do wysokości ……………………….zł. (słownie:……………………………………………………………), 

stanowiącej należność główną, plus odsetki, jeżeli pożyczkobiorca nie ureguluje postawionej mu przez 

wierzyciela pozostającej do zwrotu kwoty pożyczki . 

Oświadczam,  jednocześnie, że znam treść wyżej wymienionej umowy pożyczki oraz Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

1.…………………………………………                             

 (data i czytelny podpis poręczyciela)                       

2………………………………………………………. 

                        (data i czytelny podpis poręczyciela) 

                                                                                            stwierdzam zgodność danych oraz autentyczność 

podpisu poręczyciela 

                                                                                            

………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                              

.                                                                                                (data  i podpis osoby przyjmującej poręczenie – sam 

referent  ds. kadr)      .                                                                                                                                                                                                                                                                           
§ 6 

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

                                                                          § 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy 

oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

                                                                         § 8 

1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu ZFŚS 

niniejszej umowy. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Pożyczkobiorcy oraz działu księgowości. 

      ………………………….                                   ……………………………………. 
    (data i czytelny podpis pożyczkobiorcy)                                                                 (data i podpis dyrektora)  



        Załącznik Nr 5 do Regulaminu ZFŚS 

                                                                                                                                  W Pogotowiu Opiekuńczym 

 
                                                                                       

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE  ZAPOMOGI LOSOWEJ LUB 

ZDROWOTNEJ 
 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy : 

                 ….…………………………………………………………………………………. 

2. Miejsce pracy: …………………………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania :…………………………………………………………………… 

4. Informacja o sytuacji materialnej wnioskodawcy: 

 

OPIS SYTUACJI ŻYCIOWEJ , RODZINNEJ WNIOSKODAWCY: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Do wniosku załączam: 

1. …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………….. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem , świadoma/y 

odpowiedzialności regulaminowej i karnej (atr.233 § 1 KK). 

Wnoszę o wypłatę świadczenia: 

- gotówce 

- przekazem pocztowym  

- na rachunek bankowy numer konta…………………………………………………………… 

…………………………………… 
                                                                                                                                          Data i podpis wnioskodawcy 

 



Przyznaje się zapomogę losową lub zdrowotną* w wysokości 

…………………………………………………………………………………………………zł 

Odmawia się przyznania zapomogi zdrowotnej lub losowej*. 

 

 

…………………………………………………………… 

Podpis pracownika wytypowanego do prezentacji załogi 

 

………………………………………………… 

Podpis pracodawcy 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

 

 

 


