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Regulamin Zakladowego Funduszu Swiadczen 
Socjalnych w Mlodziezowym Domu Kultury nr 2 w 

Lublinie. 

Regulamin Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych opracowany zostat 
na podstawie: 
ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakiadowym Funduszu Swiadczen Socjalnych 
/Dz. U. Nr 70 poz.335 z 1996r. z pozniejszymi zmianami i art. 53 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r.-Karta nauczyciela / Dz. U.z 2003r Nr 118, poz. 1112 z pozn. 
zm. oraz Ustawy z 23 maja 1991 r. o zwi^zkach zawodowych(Dz. U. nr 79 
poz.854 z poz. zm), oraz stosowanych aktow wykonawczych. 
Dyrektor Mlodziezowego Domu Kultury nr 2 w uzgodnieniu z przedstawicielem 
pracownikow ustala regulamin gospodarowania srodkami ZFSS w MDK Nr 2 w 
Lublinie. 

Regulamin okresla zasady tworzenia i przeznaczenie srodkow 
Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych zwanego dalej " Funduszem „ 
na poszczegolne cele i rodzaje dziaialnosci socjalnej oraz zasady i warunki 
korzystania z ushig i swiadczen finansowanych z Funduszu fiankcjonuj^cego 
w MDK nr 2 zwanego dalej zakladem pracy lub pracodawc^. 

§1 
Zasady administrowania Funduszem 

1. Podstaw? gospodarowania zakiadowym Funduszem Swiadczen Socjalnych 
stanowi^ przepisy ustawy o Funduszu, coroczny preliminarz wydatkow 
Funduszu /plan rzeczowo-finansowy/ oraz regulamin. 
2. Za administrowanie Funduszem i realizacj? regulaminu odpowiedzialny jest 
pracodawca. 
3. Srodki Funduszu gromadzone ŝ  na odr^bnym rachunku bankowym 
pracodawcy. 
4. Srodki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzei, 
na rok nast^pny. 
5. Dopuszcza si? mozliwosc przesuwania srodkow przez pracodawcy w 
uzgodnieniu z przedstawicielem pracownikow mi?dzy poszczegolnymi 
rodzajami dziaialnosci. 



§ 2 

Zasady tworzenia Funduszu 

Fundusz tworzy si? z corocznego odpisu podstawowego: 

1. Dia nauczycieli: zgodnie z przepisem art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. -Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z pozn. zm.) 
2. Dia nauczycieli b?dq.cych emerytami i rencistami, w wysokosci 5% 
pobieranych przez nich emerytur i rent. 
3. Dia pracownikow administracji i obshigi w wysokosci odpisu podstawowego 
na jednego zatrudnionego - 37, 5% przeciytnego wynagrodzenia miesiycznego 
w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim polroczu roku 
poprzedniego, jezeli przeciytne wynagrodzenie z tego okresu stanowilo kwoty 
wyzsz .̂. 
4. Dla pracownikow administracji i obsiugi, byd^cych emerytami i rencistami, 
ktorzy pozostaj^ pod opiek^ socjaln^ MDK nr 2 - 6, 25% przeciytnego 
wynagrodzenia miesiycznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub 
w drugim p6troczu roku poprzedniego, jezeli przeciytne wynagrodzenie z tego 
okresu stanowilo kwoty wyzsz%. 
5. Srodki Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych zwiykszaj^takze o : 

a) darowizny osob fizycznych i prawnych 
b) odsetki od srodkow Funduszu 
c) wplywy z oprocentowania pozyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. 

6. Fundusz dzieli siy; 
a) 3% na cele mieszkaniowe 
b) 5% na cele socjalne 

§ 3 
Przeznaczenie srodkow Funduszu 

Srodki funduszu przeznaczone s^na: 
a/.Swiadczenia urlopowe dia nauczycieli w wysokosci i wedhag zasad 
okreslonych w art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela /Dz. 
U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z pozn. zm.) 
b/.dofmansowanie do krajowych i zagranicznych wczasow pracowniczych oraz 
wczasow profilaktyczno-leczniczych, 
c/ dofmansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika 
we wiasnym zakresie ( wczasy turystyczne) 
d/dofmansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie 
turystyki grupowej, przez zaklad pracy, 

2 



e/dofinansowanie dziaialnosci kulturalno-oswiatowej, sportowej i turystycznej, 
poprzez zakup biletow na tak^dziaialnosc, 
f/ udzielenie pomocy rzeczowej i fmansowej, przeznaczonej dia osob 
znajduj^cych siy w trudnej sytuacji zyciowej w formie zapomog bezzwrotnych, 
g/ pomoc finansow^na cele mieszkaniowe w formie pozyczek zwrotnych. 

§ 4 

Uprawnienia do korzystania ze swiadczen ZFSS 

1. Ze swiadczen Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych mog^ 
korzystac: 

1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracy niezaleznie od 
rodzaju umowy o pracy oraz od wymiaru czasu jej wykonywania, 
2) emeryci i rencisci, ktorzy rozwi^zali umowy o pracy z zakladem pracy 
w zwi^zku z przejsciem na emerytury lub renty , 
3) emeryci i rencisci, ktorym organ prowadz^cy wskazai MDK2 do 
korzystania z Funduszu 
4) czlonkowie rodzin osob wymienionych w pkt. 1-3 

2. Czionkami rodzin , o ktorych mowa w § 4 pkt 4, s^: 
a) maizonek, 
b) dzieci ( w wieku do 18 lat , a ucz^ce siy w wieku do 25 lat, oraz bez 

wzglydu na wiek dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepeinosprawnosci) wiasne 

c) maizonek po zmariym pracowniku uprawniony do renty rodzinnej, 
ktorej wysokosc brutto nie przekracza 150 % najnizszego swiadczenia 
z tego tytuiu, 

d) dzieci po zmariym pracowniku lub bytym pracowniku wym. w pkt 4 
do ukonczenia lat 18, a ucz^ce siy do ukohczenia lat 25. 

3. Przyznawanie ulgowych uslug i swiadczen oraz wysokosc dopiat z Funduszu 
uzaleznia siy od sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej osob uprawnionych 
do korzystania z pomocy Funduszu, 
4. Do okreslenia sytuacji materialnej osob uprawnionych, o ktorej mowa w ust 
1 przyjmuje siy sredni miesiyczny dochod ( ustalony zgodnie z objasnieniami do 
wniosku o przyznanie swiadczenia socjalnego - stanowi^cego zai^cznik nr 1 do 
Regulaminu ) przypadaj^cy na jednego czlonka rodziny ( tylko uprawnionego 
zgodnie z & 4 Regulaminu do pomocy socjalnej) wspolnie zamieszkuj^cego i 
prowadzqcego wspolnie gospodarstwo domowe, osi^niyty w roku 
poprzedzajqcym rok ubiegania siy o swiadczenie, podzielony na 12 i podzielony 



przez liczby czionkow rodziny ( tylko uprawnionych , na podstawie & 4 
Regulaminu , do pomocy socjalnej). 

§ 5 

Zasady finansowania pomocy z ZFSS 

1. Zgromadzone na koncie Funduszu srodki mogqbyc przeznaczone wylqcznie 
na fmansowanie dziaialnosci socjalnej organizowanej na rzecz osob 
uprawnionych. Podstawowq zasad̂ _ przy przyznawaniu ulgowych uslug i 
swiadczen oraz przyznawaniu wysokosci dopiat z Funduszu ( z wyj^ytkiem 
swiadczenia urlopowego dia nauczycieli ) jest uzaleznienie tej pomocy od 
sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z 
Funduszu. 

Zasady przeznaczania srodkow Funduszu na poszczegolne cele i rodzaje 
dziaialnosci socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z using i swiadczen 
finansowanych z Funduszu ustala siy nastypujqco : 

Pomoc rzeczowa lub finansowa 

a) W zwiqzku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klyskami 
zywioiowymi ,diugotrwalq chorobq lub smierciq najblizszego czlonka 
rodziny, tj. wspolmaizonka, dziecka oraz innych czionkow rodzin 
uprawnionych na podstawie & 4 Regulaminu do korzystania z pomocy 
socjalnej (tzw. zapomogi losowej - zatqcznik nr 2 tab. 4), oraz zapomogi 
zwykie tab.4 

b) Warunkiem uzyskania pomocy jest przedstawienie przez osoby ubiegajqcq 
siy o taka pomoc, wiarygodnego dokumentu potwierdzajqcego tq sytuacjy 
tj. w razie dtugotrwaiej choroby - oswiadczenie, a w przypadku smierci -
akt zgonu/kserokopia/ W przypadku indywidualnych zdarzeh losowych 
(kradziez, pozar, zalanie, wypadek) odpowiednie dokumenty 
(zaswiadczenie odpowiedniego organu , oswiadczenie ewentualnego 
swiadka, kopia protokohi) 

Wypoczynku 

a) krajowego i zagranicznego, poprzez dofinansowanie do skierowania 
do osrodka 

b) wypoczynku zorganizowanego we wiasnym zakresie / nie obowiqzuje 
14 dniowy urlop wypoczynkowy) 



c) dofmansowanie do koloni, obozow dia dzieci i zimowisk dia dzieci 

Dzialalnosc kulturalno-oswiatowa 

a) doptata do biletow wstypu do kin, teatrow,, na imprezy kulturalne i 
sportowe itp. pokrycie kosztu imprezy turystyczno-krajoznawczej, 
organizowanej przez zaklad pracy ( w tym koszty przejazdu, noclegi, 
bilety wstypu do placowek kulturalno-oswiatowych) 

Osoby uprawnione mogq skorzystac tylko z jednej formy dofmansowania 
wypoczynku letniego na jedno dziecko lub uprawnionego raz w roku. 
Wypiata swiadczen urlopowych dia nauczycieli wyplacana jest 01 lipca kazdego 
roku, natomiast doptata do wypoczynku we wtasnym zakresie nastypuje 30 
czerwca kazdego roku 

Pomoc na cele mieszkaniowe w formie pozyczki zwrotnej dia pracownikow 
na remont i modernizacj^ domu, mieszkania oraz budow^ domu 

a) pozyczka moze bye udzielona maksymalnie na okres trzech lat przy 
oprocentowaniu najwyzszym 3% w skali roku do 5.000 zt na remont i 
modemizacjy mieszkania. Pozostate warunki sptaty okresla umowa z 
pozyczkobiorcy 

b) o pozyczky mozna ubiegac siy raz na trzy lata pod warunkiem sptaty 
poprzedniej pozyczki 

c) W szczegolnie uzasadnionych przypadkach pozyczka moze bye umorzona 
w czysci , po sptaceniu co najmniej 30 % . Decyzjy o umorzeniu czysci 
przyznanej pozyczki podejmuje kazdorazowo pracodawca w 
porozumieniu z przedstawicielem pracownikow rozpatrujqc przedstawione 
we wniosku pozyczkobiorcy. 

d) W razie smierci pozyczkobiorcy pozyczky umarza siy 
e) Pracownik otrzymujqcy pozyczky zobowiqzany jest do wyrazenia zgody 

na potrqcanie sptaty pozyczki z wynagrodzenia 
f) Sptata udzielonej pozyczki rozpoczyna siy nie pozniej niz po uptywie 2 

miesiycy od daty jej udzielenia 
g) Emeryci i rencisci zobowiqzani ss\. sptacac zaci^niyte pozyczki do kasy 

placowki lub na konto bankowe 
h) Uprawniony w razie przemijajqcej sytuacji uniemozliwiajqcej mu 

chwilowo z waznych powodow sptaty pozyczki , moze wystqpic z 
podaniem do dyrektora Placowki o przesuniycie terminu sptaty na 
okreslony czas - nie dtuzej niz 3 miesiqce 

i) Nie sptacona pozyczka udzielona na cele mieszkaniowe podlega 
natychmiastowe sptacie w catosci w razie rozwiazania umowy o pracy 



j) Osoby niesplacajqce pozyczki w okreslonym terminie, przy braku 
mozliwosci wyegzekwowania jej od zyrantow , bydq kierowane na drogy 
postypowania sqdowego. 

k) Osoby zatrudnione na czas okreslony mogq skorzystac z funduszu 
mieszkaniowego na czas zawarcia umowy. 

§ 6 

Tryb przyznawania swiadczen z Funduszu 

1. Swiadczenia z ZFSS sqprzyznawane przez Dyrektora placowki po uprzednim 
uzgodnieniu z przedstawicielem pracownikow , 
2. Wnioski o przyznanie swiadczen socjalnych nalezy skladac u osoby 
odpowiedzialnej za sprawy socjalne , ktora przygotowuje dokumenty i 
propozycje decyzji w sprawie sposobu zalatwiania. Decyzje w sprawie 
przyznania swiadczenie podejmuje dyrektor po zasiygniyciu opinii 
przedstawiciela pracownikow. 

3. Tryb udzielania swiadczen 

a) pomoc rzeczowa lub fmansowa 

Pomoc rzeczowa lub finansowa jest udzielana na wniosek osob 
uprawnionych wedlug wzoru, ktory stanowi zalqcznik nr 3 do regulaminu. 

Przyznanie swiadczenia rzeczowego lub finansowego jest uzaleznione od 
sytuacji materialnej, zyciowej i zdrowotnej ubiegajqcego si?, a jego wysokosc 
jest uzalezniona od sredniej wysokosci dochodu netto przypadajqcego na 
jednego czlonka rodziny. 

- Wysokosc zapomogi jest uzalezniona od indywidualnej sytuacji osoby 
uprawnionej i zalezy w szczegolnosci od rodzaju zdarzenia losowego, kosztow 
zwiqzanych z tym zdarzeniem oraz dochodow netto przypadajqcych na jednego 
czlonka prowadzqcego wspolne gospodarstwo domowe. 

b) dofinansowanie do roznych form krajowego wypoczynku: 

- Osoby ubiegajqce siy o doplaty do wypoczynku organizowanego we wiasnym 
zakresie lub formie wczasow skladajq wnioski do dnia 3o kwietnia danego roku 
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kalendarzowego u osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe wg zalqczniku 
nr 3 
- Wnioski o dofmansowanie do letniego wypoczynku dzieci i mlodziezy 
uprawnieni skladajq u osoby odpowiedzialnej za sprawy socjalne do dnia 3o 
kwietnia wg wzoru w zalqczniku nr 3 . 
- Wysokosc dofmansowania do wypoczynku letniego dzieci i pracownikow 
przypadajqca na jednego pracownika uzalezniona jest od kwoty przeznaczonej 
do wykorzystania w danym roku kalendarzowym i liczby wnioskodawcow. 

d) dzialalnosc kulturalno-oswiatowa i sportowo-rekreacyjna: 

Imprezy o charakterze kulturalno-oswiatowym lub sportowo-
rekreacyjnym odbywajq si? w zaleznosci od posiadanych srodkow i po 
uzgodnieniu z przedstawicielem pracownikow. O propozycjach organizowanych 
imprez nalezy poinformowac wszystkich uprawnionych( dofmansowanie do 
tego rodzaju imprez zmniejszy kwot? dofmansowania do wypoczynku osob 
korzystajqcych z w/w imprez o kwot? dofmansowania do danej imprezy). 

e ) zwrotne pozyczki na cele mieszkaniowe: 
- wnioski sklada si? u osoby odpowiedzialnej za sprawy socjalne-

zatqcznik nr 3 

§ 7 

Postanowienia koncowe 

1. Dzialalnosc socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony roczny 
plan wydatkow 

2. Kwalifikacji wnioskow dokonuje dyrektor w porozumieniu 
przedstawicielem zalogi 

3. osoba , ktora podala we wniosku nieprawdziwe dane zostaje obciqzona 
pelnymi kosztami, poniesionymi przez pracodawc? w zwiqzku z zakupem 
tego swiadczenia, 

4. Pracownik, ktory korzysta z urlopu bezplatnego diuzej niz miesiqc nie 
korzysta ze swiadczen ZFSS 

5. Niniejszy regulamin zostal uzgodniony z RadqPedagogicznqMDK nr 2 w 
Lublinie w dniu 15.02.2012 roku, 

6. Regulamin zostai podany do wiadomosci publicznej poprzez wywieszenie 
oraz umieszczenie w ksi?dze komunikatow 
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Zaiqcznik nr J 

(imi^ i nazwisko 

(adres zamieszkania 

(miejsce pracy) 

(stanowisko) 

( nr emerytury -renty w przypadku emerytow i rencistow) 

Informacja 
O sytuacji iyciowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzajqcej sliorzystac w roku kalendarzowym z ulgowych Swiadczen 

finansowanych z Z F ^ S 

Informuj? ze w skiad mojej rodziny, poza m n ^ wchodz^ nasl^puj^ce osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z 
ZFS/jestem osoba samotn^* 

/ 

(imi^ i nazwisko ~ stopien pokrewienstwa- miejsce pracy- data urodzenia) 

2 

3 

4 

Sredni miesi?czny dochod netto" moj i osob wym. w poz. 1-4 za caly rok wynosil: 

1 
(imiq i nazwisko. wysokosc dochodu zrodio tego dochodu np. umowa o pracq ,zlecenia„ dzielo ,emerytura dz. gospodarcza) 

2 

3 

4 

Liiczna suma srednich dochodow wszystkich osob wynosi: 
Liczba osob we wspolnym gospodarstwie domowym uwzgl?dniana przy wyliczeniu 
Sredni dochod miesiyczny przypadaj^cy na osob? wynosi 

Prawdziwos6 powyzszych danych potwierdzam wtasnorQCznym podpisem, Swiadom odpowiedzialnosci przewidzianej w &7 Regulaminu. 

/data i podpis skladajqcego informacjq/ 

Objasnienia do informacji: 

*) niepotrzebne skreslic 
**) oznacza Iqczny dochod roczny ( za rok poprzedzajqcy)kazdego czlonka rodziny prowadzqcego wspolnie gospodarslwo domowe i 
uprawnionego zgodnie & 4 z regulaminu, do korzystania z pomocy funduszu i podzielony przez 12. 
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Zaiqcznik nr 2 

TABELE 
WYSOKOSCI SWIADCZEN FINANSOWANYCH Z ZFSS I DOPLAT DO TYCH SWIADZCEN 

Tabela nr 1 
Dopiat do wypoczynku we wlasny_m zakresie (Izw. Wczasy pod grusz^Q 

Prog 
dochodu 

Sredni dochod netto na osob? w rodzinie 

I 
11 
III 
IV 
V 

* podana wysokosc doplaty przyznawana jest 
na cat^ rodzin? w jednej kwocie , a wysokosc 

kwoty doplaty zalezy tylko od wysokosci 
dochodu, a nie ilosci osob uprawnionych 

Tabela nr 2 
Dopiat do swiadczen w ramach prowadzonej dziaialnosci sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 

Prog 
dochodu 

Sredni dochod netto na osob^ w rodzinie Wysokosc uzyskanej doplaty z ZFSS 
% 

Tabela nr 3 
IVysokosci udzjelanej pomocy Jinansowej tub rzeczowej , n' z^f'iqzku ze zwi^kszonymi wydatkami w okresie swiqt 

Prog 
dochodu 

Sredni dochod netto na osob^ w rodzinie Wartosc pomocy materialnej. rzeczowej lub 
finansowe/ 

Tabela nr 4 
Wysokosc udzielanej pomocy materialnej fmansowej lub rzeczowej, w zwiqzku z trudnq sytuacjq rodzinnq , osobislq, i materialnqf tzw. 
Zapomogi zwykie) oraz w zwiqzku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, kl^skami zywioiowymi i dlugotrwalq choroba lub smierciq 

(tzw .zapomogi losowej) 
Prog 

dochodu 
Sredni dochod netio na osobt; w rodzmie Wysokosc tzw .zapomogi zwyklej Wysokosc tzw. Zapomogi losowej 

Tabela nr 5 
Wysokosci oprocentowania pozyczki na cele mieszkaniowe 

Prog 
dochodu 

Sredni dochod netto na osob^ w rodzinie Wysokosc oprocentowania pozyczki 

I Do LSOOzl 0% 
II Powyzej 1.500 zldo2.800zi 2% 
III Powyzej 2.800 zi 3% 
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Zaiqcznik nr 3 

(imi^ i nazwisko 

(adres zamieszkania 

(miejsce pracy) 

(stanowisko) 

( nr emerytury -renty w przypadku emerytow i rencistow) 

WNIOSEK 
0 przyznanie swiadczenia socjalnego z ZFSS 

Prosz? 0 przyznanie , zgodnie z regulaminem ZFSS, nast^puj^cego swiadczenia z Zakladowego Funduszu 
Swiadczen Socjalnych 

/ 
( wymienic rodzaj swiadczenia, np. dofmansowanie wypoczynku we wiasnym zakresie, pozyczki 

mieszkaniowej ) 

Informuje, ze w sklad mojej rodziny oprocz mnie wchodzq nastqpujqce osoby: 

I 
(imi^ i nazwisko- stopien pokrewiehstwa- miejsce pracy lub nazwa szkoly- data urodzenia 

2 

S. 

Sredni miesiyczny dochod netto moj i osob uprawnionych za caly rok wg zeznania podatkowego PIT 
wynosit; 

L^czna suma srednich dochodow wszystkich osob wynosi: 
Liczba osob we wspolnym gospodarstwie domowym uwzglydniana przy wyliczeniu 
Sredni dochod miesiyczny przypadaj^cy na osoby wynosi 

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam wlasnorycznym podpisem, swiadom odpowiedzialnosci 
przewidzianej w &7 Regulaminu. 

Lublin, dnia 
/podpis pracownika/ 
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Objasnienia do informacji: 

*) niepotrzebne skreslic 
**) oznacza Iqczny dochod roczny ( za rok poprzedzajqcyjkazdego czlonka rodziny prowadzqcego wspolnie 
gospodarstwo domowe i uprawnionego zgodnie & 4 z regulaminu , do korzystania z pomocy funduszu i 
podzielony przez 12. 

DECYZJA PRACODAWCY 

Przyznano 
(wymienic swiadczenie i wysokosc doplaty z funduszu 

Lublin, dnia podpis Pracodawcy 

c 
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Zaiqcznik nr 4 

UMOWA P O Z Y C Z K I NR 
Zawarta w dniu pomi^dzy: 
Mlodziezowym Domu Kultury nr 2 z siedzib^w Lublinie ul. Bernardynska 14a , 
reprezentowanym przez 

1. Dyrektora M D K n r 2 Pani^ Martq, Kliczk^ 
Zwan^^ dalej P O Z Y C Z K O D A W C ^ 
a 

z a m 

legitymuj^cym/^ si? dowodem 
osobistym Pesel.. 
zatrudnionym/^. 

zwanym/^ dalej P O Z Y C Z K O B I O R C A 

&1 
1. Pozyczkodawca udziela Pozyczkobiorcy na jego wniosek z dnia 

roku, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie oraz na 
zasadach okreslonych w regulaminie Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych wg 
& 5 Funduszu pozyczki w kwocie ztotych (slownie 
zl ) 
2. Pozyczka udzielona jest ze srodkow Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych i 

przeznaczona jest na 

3. Pozyczkodawca postawi do dyspozycji Pozyczkobiorcy kwot? pozyczki po 
podpisaniu niniejszej umowy. 

&2 

1. Pozyczka udzielona jest na okres 
od do 

2. Pozyczka oprocentowana jest od dnia w wysokosci 
% w stosunku rocznym, wg stalej stopy oprocentowania. 

3. Pozyczka wraz z oprocentowaniem w l^cznej kwocie zlotych podlega 
sptacie w rownych ratach miesi^cznych po zl kazda, przy czym pierwsza 
rata w wysokosci zl. raty platne do 31 kazdego miesi^ca. 

4. Pozyczkobiorca upowaznia Pozyczkodawca do dokonywania potr^ceh naleznych rat, 
o ktorych mowa w ust.3, z przysluguj^cego mu wynagrodzenia za prac? oraz innych 
swiadczen. 

5. W sytuacji, gdy przyznane wynagrodzenie za prac? i inne swiadczenia zwi^zane z 
prac^ sq. niewystarczaj^ce do pokrycia kwoty raty, pozyczkobiorca zobowi^zany jest 
do samodzielnej sptaty pozyczki. 
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& 3 

1. Calkowite rozliczenie z pozyczkodawca z tytuiu udzielonej pozyczki z tytuiu 
ewentualnych nadplat nastqpi po calkowitej sptacie pozyczki. 

2. Sptata wszystkich wierzytelnosci z tytutu udzielonej pozyczki powoduje wygasni^cie 
niniejszej umowy. 

&4 

1 .Pozyczkobiorca ustanawia prawne zabezpieczenie sptaty pozyczki wraz z odsetkami w 
formie por^czenia przez; 

a) zam . w przy 
ul legitymuj^cym/^si? dowodem 
osobistym zatrudnionym/^ w 

b) zam. w przy ul 
legitymuj^cym/^ si? dowodem 

osobistym zatrudnionym/^ w 

3. Moc^, niniejszej umowy Por?czyciele por^czaj^. w catosci do 
kwoty (stownie zt ) za opisane w 
& 1 zobowi^zanie Pozyczkobiorcy. 

W przypadku zwloki Pozyczkobiorcy w wykonaniu zobowi^zah wobec Pozyczkodawcy, 
0 ktorych mowa w & 1 , Pozyczkodawca przesle Pozyczkobiorcy i Por?czycielom 
wezwanie do zaplaty, a po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu moze z^dac od 
por^czycieli sptaty pozyczki. 

Podpis por^czyciela 

Podpis por?czyciela 

Stwierdzam wtasnor^cznosc podpisow 
Pozyczkobiorcy i por^czycieli 

IDz. Kadr I 

8c5 

Z chwil^ rozwiazania stosunku pracy pozyczkobiorcy z MDK nr 2 niesptacona pozyczka 
podlega natychmiastowej sptacie w catosci. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek 
Pozyczkobiorcy i wyrazeniu zgody przez por^czycieli, Pracodawca moze wyrazic zgod? 
na splat? pozyczki w ratach nie dtuzszych niz przez 6 miesi?cy, dezeli jednak 
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rozwiazanie stosunku pracy nast^i bez winy pracownika zaklad ustali w porozumieniu 
pozyczkobiorcy i por?czycielami sposob splaty pozyczki 

&6 
Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajy formy pisemnej pod rygorem niewaznosci 

& 7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje si? Regulamin Zakladowego 
Funduszu Swiadczen Socjalnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

& 8 

Umow? sporzydzono w trzech jednobrzmiycych egzemplarzach, po jednym dia 
Pozyczkodawcy, Pozyczkobiorcy, i Dzialu Kadr. 

/pozyczkodawca/ I pozyczkobiorca/ 
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