
Zarządzenie Nr 16/2013 
Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

z dnia 10 czerwca 2013 roku 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, 908, 1456),  
 

w uzgodnieniu z Panią Moniką Piwowarczyk – pracownikiem wybranym przez załogę do 
reprezentowania jej interesów, zarządzam co następuje: 
 

§ 1. 

Ustalam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tarnowskiego 
Organizatora Komunalnego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego 
Zarządzenia. 
 

§ 2. 

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 
z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. 
 

§ 3. 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozesłanie drogą e-mail do wiadomości 
wszystkich pracowników. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2013 

Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 
z dnia 10 czerwca roku  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

 
 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

 
 

Rozdział I Przepisy ogólne 
 

§ 1. 
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tarnowskiego Organizatora 
Komunalnego, zwanego dalej funduszem, określa: 
1) uprawnionych do korzystania ze świadczeń funduszu, 
2) zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności 

socjalnej, 
3) zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu. 
 

§ 2. 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) TOK – należy przez to rozumieć Tarnowskiego Organizatora Komunalnego, 
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Tarnowskiego Organizatora 

Komunalnego. 
 

§ 3. 
1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego. 
2. Podstawę działalności socjalnej w danym roku kalendarzowym stanowi roczny plan 

dochodów i wydatków funduszu, ustalony przez Dyrektora w uzgodnieniu                         
z przedstawicielem załogi, w terminie do końca pierwszego kwartału danego roku. 

3. Plan dochodów i wydatków funduszu określa wysokość środków funduszu pochodzących 
z odpisów i zwiększeń dokonanych w danym roku kalendarzowym a także rodzaj 
świadczeń i wysokość środków z funduszu przeznaczonych na finansowanie 
poszczególnych świadczeń w danym roku. 

 
Rozdział II Uprawnieni do korzystania ze świadczeń finansowanych z funduszu 

 
§ 4. 

Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, ze świadczeń finansowanych z funduszu 
mogą korzystać: 
1) pracownicy TOK,  
2) emeryci i renciści – byli pracownicy TOK, 
3) zstępni osób, o których mowa w pkt. 1, 
4) zstępni pracowników TOK zmarłych w czasie zatrudnienia, 
5) małżonkowie osób, o których mowa w pkt. 1, o ile nie prowadzą działalności 

gospodarczej, nie pozostają w stosunku pracy i nie pobierają świadczeń rentowych lub 
emerytalnych. 



§ 5. 
1. Za zstępnych uważa się: 

1) dzieci własne, 
2) dzieci małżonka,  
3) dzieci przysposobione i dzieci, w sprawie których toczy się postępowanie                    

o przysposobienie,  
4) dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, o ile pozostają na 

utrzymaniu i wychowaniu pracownika i nie ukończyły 18 roku życia, a jeżeli pobierają 
naukę w formach szkolnych – o ile nie ukończyły 25 lat. 

2. Za emerytów i rencistów uważa się osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę 
bezpośrednio po zakończeniu pracy w TOK (przed 01.01.2013r. ZKM). 

 
Rozdział III Zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje 
działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń 
finansowanych z funduszu 

 
§ 6. 

Środki Funduszu przeznacza się na: 
1) dofinansowanie do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży, 

zorganizowanego w formie: wczasów, kolonii, obozów, zimowisk, kolonii 
zdrowotnych, wyjazdów klimatycznych (tzw. szkoły zielone); 

2) dofinansowanie do krajowych i zagranicznych zorganizowanych wczasów, turnusów 
leczniczych, leczniczo-profilaktycznych oraz zorganizowanych we własnym zakresie, 
w formie ekwiwalentu na wypoczynek organizowany przez uprawnionego we 
własnym zakresie („wczasy pod gruszą”);  

3) dofinansowanie leczenia sanatoryjnego;  
4) pomoc materialną w tym zapomogi pieniężne bezzwrotne losowe i doraźne; 
5) pomoc materialno – rzeczową w formie bonów towarowych; 
6) dofinansowanie organizowanej przez TOK lub uprawnionego we własnym zakresie 

działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej w postaci 
ogólnodostępnych form rekreacji (w tym wycieczek oraz rajdów w kraju i za granicą, 
karnetów na basen, siłownię, aerobik itp. oraz  biletów wstępu na imprezy kulturalne   
i sportowe); 

7) pożyczki na cele mieszkaniowe. 
 

§ 7. 
1. Podstawą do przyznania świadczenia i obliczenia dofinansowania stanowi wniosek 

uprawnionego wraz z oświadczeniem o wysokości miesięcznego dochodu na osobę  
w rodzinie, uzyskanego w roku poprzedzającym rok złożenia w/w wniosku,  
z zastrzeżeniem ust. 3. Do pierwszego wniosku składanego w danym roku 
kalendarzowym pracownik winien złożyć – do wglądu – u pracownika zajmującego się 
prowadzeniem spraw ZFŚS lub w razie jego nieobecności u przedstawiciela załogi roczne 
zeznania podatkowe (lub ich korekty) uprawnionych za rok poprzedzający złożenie 
wniosku wraz z potwierdzeniem ich złożenia we właściwym urzędzie skarbowym. 
Pracownicy, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie w roku poprzednim 
przekracza kwotę 2 501,00 zł nie są zobowiązani do przedkładania rocznych zeznań 
podatkowych. 

2. Nie złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powoduje pozostawienie wniosku 
bez rozpatrzenia. 



3. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Dyrektor może przyznać świadczenie, o którym 
mowa w § 6 pkt 4 i 5 bez złożenia oświadczenia i okazania deklaracji podatkowej, na 
wniosek przedstawiciela załogi. 

4. Wnioski wraz z oświadczeniem o dochodach należy składać u pracownika zajmującego 
się prowadzeniem spraw ZFŚS na formularzach, których wzór stanowią załączniki nr 2 i 3 
do Regulaminu. 

5. Dochodem rodziny, o którym mowa w Regulaminie są wszystkie przychody 
wnioskodawcy oraz wszystkich osób w rodzinie. Przez członka rodziny należy rozumieć 
wyłącznie jego małżonka oraz dzieci do 18 roku życia, a jeżeli pobierają naukę w formach 
szkolnych – o ile nie ukończyły 26 lat i  nie pozostają w związku małżeńskim.  

6. Dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy przy 
wykonywaniu tej działalności uwzględnia się w wysokości nie niższej niż równowartość 
minimalnego wynagrodzenia. 

7. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie ustawy z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992  
z późn. zm.). 

8. W przypadku gdy uprawniony składa kolejny wniosek w tym samym roku, nie jest 
konieczne dołączenie do wniosku oświadczenia o dochodach. 

9. W razie stwierdzenia, że uprawniony złożył nieprawdziwe oświadczenie o wysokości 
dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń socjalnych Funduszu, straci on 
prawo do możliwości ubiegania się o te świadczenia przez kolejne dwa lata działalności 
socjalnej TOK. 

 
§ 8. 

1. Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielane na: 
1) remont lub modernizację lokalu lub budynku mieszkalnego, 
2) budowę domu jednorodzinnego, 
3) zakup budynku lub lokalu mieszkalnego. 

2. Maksymalna wysokość pożyczki jest corocznie ustalana w rocznym planie dochodów       
i wydatków. 

3. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 3 % wartości udzielonej pożyczki. Kwota 
oprocentowania powiększa środki Funduszu. 

4. Pożyczka może być przyznana tylko uprawnionym, o których mowa w § 4 pkt 1 i tylko  
pod warunkiem, że są oni  pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony. 

5. Nie można przyznać pożyczki pracownikowi, który nie spłacił jeszcze w całości 
zaciągniętej wcześniej z funduszu pożyczki.   

6. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczki określa umowa zawarta pomiędzy 
pracodawcą a pracownikiem. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego Regulaminu. 

7. Warunkiem przyznania pożyczki jest udzielenie poręczenia jej spłaty przez co najmniej 
dwóch pracowników TOK, zatrudnionych na czas nieokreślony. Wzór poręczenia stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

8. Warunkiem przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe jest posiadanie własnego 
mieszkania lub domu bez względu na tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub domu,       
a w przypadku budowy domu pozwolenie na jego budowę. 

9. W razie rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy pozostała do spłaty kwota pożyczki 
może być rozłożona na raty w drodze ugody zawartej z byłym pracownikiem. Wzór 
ugody określa załącznik nr 6 do Regulaminu.  

 
 



§ 9. 
1. Wnioski o pożyczkę składa się u pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw ZFŚS. 
2. Wniosek powinien być zaopiniowany przez: 

1) pracownika ds. kadr – na okoliczność, że pracownik nie jest w okresie wypowiedzenia 
stosunku pracy; 

2) komórkę księgowo-finansową – na okoliczność, że pracownik nie zalega ze spłatą 
poprzedniej pożyczki.  

3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 
1) w sprawie o udzielenie pożyczki na uzupełnienie kaucji mieszkaniowej lub zakup     

i wykup lokalu mieszkalnego – zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej lub innego 
dewelopera stwierdzające wysokość kosztów budowy lub kaucji mieszkaniowej, 
kserokopię umowy przeniesienia własności lokalu  mieszkalnego; 

2) w sprawie o udzielenie pożyczki na budowę domu – dowód stwierdzający prawo 
własności działki budowlanej lub budynku (dokumenty do wglądu) oraz pozwolenie na 
budowę; 

3) w przypadku remontu i modernizacji – oświadczenie o wielkości robót i przybliżoną  
ich wartość. 

 
§ 10. 

1. Uprawniony może się ubiegać o dofinansowanie z Funduszu do każdego rodzaju 
wypoczynku tj. wczasy, wczasy zorganizowane we własnym zakresie („wczasy pod 
gruszą”), kolonie, obozy, zielona szkoła, zimowiska, sanatoria, wycieczki itp. po 
wykorzystaniu skierowania oraz urlopu wypoczynkowego.  

2. Świadczenia określone w § 6 pkt. 1, 2 i 3 Regulaminu przyznawane są raz w roku  
(oznacza to, że uprawniony może skorzystać tylko z jednej z tych form dofinansowania w 
okresie jednego roku).  

3. Dofinansowanie w formie ekwiwalentu na wypoczynek organizowany przez  
uprawnionego we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”) przyznawane jest tylko do  
wypoczynku potwierdzonego kartą urlopową, z której wynika, że pracownik (za 
wyjątkiem pracowników przebywających na urlopie wychowawczym) przebywał na 
urlopie wypoczynkowym obejmującym co najmniej 14 dni kalendarzowych. 

4. Ekwiwalent na wypoczynek organizowany przez uprawnionego we własnym zakresie 
(„wczasy pod gruszą”) przysługuje wyłącznie uprawnionym, o których mowa w § 4 pkt 1.  

5. Dopłaty do krajowych i zagranicznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych 
trwających do 7 dni dokonuje się według stawek określonych w tabeli dopłat stanowiącej 
załącznik nr 1 do Regulaminu, maksymalnie 2 razy w roku na uprawnionego, o którym 
mowa § 4 pkt 1. 

6. W razie udziału w imprezach sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych 
uprawnieni  mogą  otrzymać dopłatę według tabeli dopłat określonej w § 2 załącznika  
nr 1 do Regulaminu. 

 
§ 11. 

Pomoc materialno – rzeczowa w formie bonów towarowych przysługuje uprawionym,  
o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 Regulaminu. Oprócz wymogów określonych w § 7 ust. 1 
Regulaminu, podstawą do przyznania tej formy pomocy jest wniosek przedstawiciela załogi 
do Dyrektora TOK. Kryteria przyznawania bonów towarowych i ich wysokość określa 
każdorazowo Dyrektor w drodze zarządzenia. 
 
 

 



§ 12. 
1. Pomoc z Funduszu przyznawana będzie do wysokości posiadanych środków.  
2. Kwoty dopłat i wypłat oraz innych świadczeń socjalnych, o których mowa w Regulaminie   
podlegają doliczeniu do dochodu osoby korzystającej ze świadczeń i opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z odrębnymi przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie. 
 

§ 13. 
W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 
 
 
 
W uzgodnieniu:                                                                  Dyrektor TOK: 
 
              
__________________________________   _____________________ 
    (podpis pracownika reprezentującego załogę) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1  

do Regulaminu ZFŚS 
 Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

z dnia 10 czerwca 2013 r. 
 

 
Wysokość dofinansowania 

 do poszczególnych rodzajów świadczeń związanych z wypoczynkiem i rekreacją. 
 
 

§ 1. 
 
Wysokość dofinansowania do usług wypoczynkowych uzależniona jest od dochodu na osobę 
w rodzinie i wynosi: 
 

  procentowy wskaźnik dopłaty z Funduszu 
na osobę uprawnioną 

dopłata na 
osobę 

uprawnioną z 
Funduszu w zł 

Lp. Wysokość dochodu na 

osobę w rodzinie w zł  

Wczasy, 

sanatoria 

Kolonie, obozy, 

zimowiska, 

zielona szkoła 

Wycieczki Wypoczynek 
organizowany 
we  własnym 

zakresie  
 

1  do 900,00 45 % 50% 50% 400 

2 od 901,00 do 1700,00 35 % 40% 40% 350 

3 od 1701,00 do 2500,00 25 % 30% 30% 300 

4 Powyżej 2501,00 20 % 20% 20% 200 

 
 

§ 2. 
 

Wysokość dofinansowania do biletów wstępu na imprezy kulturalne i sportowo – rekreacyjne, 
karnetów uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi: 
 
 

Lp. Wysokość dochodu na osobę w  rodzinie % wskaźnik dopłaty z 
Funduszu 

1 do 1500,00 50% 
2 od 1501,00 40% 

       
Przy obliczaniu dopłaty do zakupionych biletów i karnetów wartość wydatków na ten cel na 
jednego uprawnionego nie może przekroczyć 200,00 zł w danym roku kalendarzowym. 
 
 
 
 



§ 3. 
 
Podstawą dofinansowania jest udokumentowana imiennym dowodem wpłaty (rachunek, 
faktura) wartość opłat, przy czym maksymalna wartość podstawy dofinansowania ustalona 
zostaje w wysokości: 
 
    
   Lp. 

 
Rodzaj wypoczynku 

 

Maksymalna wartość podstawy 
dofinansowania 

 nie może przekroczyć na osobę 
uprawnioną: 

 
1. 

wczasy zorganizowane 
do   14 – dni 

 
1.000,00 zł 

 
2. 

leczenie sanatoryjne 
do  21 – dni 

 
1.200,00 zł 

 
3. 

kolonie, obozy, zimowiska, zielona szkoła 
do  14 – dni 

 
1.000,00 zł 

 
4. 

wycieczki  
 do 7 dni 

 
   550,00 zł 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 2  
do Regulaminu ZFŚS 

 Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 
z dnia 10 czerwca 2013 r. 

 
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH  

uzyskanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie świadczenia z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
 
Oświadczam, że dochód uzyskany przez członków mojej rodziny prowadzących ze mną wspólnie 
gospodarstwo domowe w roku .............. wyniósł:  

 
Lp. Imię i Nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 
Data urodzenia 

dziecka 
Źródło dochodu 

(w przypadku dzieci 
– podać nazwę 

szkoły, uczelni)* 

Wysokość 
dochodu 

(przychód-koszty 
uzyskania) 

1 2 3 4 5 6 
1.  

 
    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

 
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego wynosi: 

 

 
 
Średni miesięczny dochód na 1 członka rodziny w roku ............. wyniósł .............................  zł 

 
      
* w kolumnie nr 5 należy wskazać źródło dochodu: stosunek pracy, renta, emerytura, działalność gospodarcza, 
umowa zlecenie, umowa o dzieło, w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego przelicznik z hektara. 
 
 
 
 

................................................. 
                      (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetwarzanie danych zawartych w oświadczeniu odbywa się zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy o ochronie 
danych osobowych. 



Załącznik nr 3  
do Regulaminu ZFŚS 

 Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 
z dnia 10 czerwca 2013 r. 

 
 
 
  (Pieczęć zakładu pracy)               Tarnów, dnia...................................... 
 

 
W N I O S E K 

 
 o przyznanie świadczenia socjalnego 

 
Imię i nazwisko wnioskodawcy:  ............................................................................................................................... 
 
Miejsce pracy (komórka):  ......................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Miejsce zamieszkania: ............................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zgodnie z Regulaminem ZFŚS Tarnowskiego Organizatora Komunalnego, proszę                  
o przyznanie pomocy na: 
(rodzaj usługi lub świadczenia np. wczasy, „wczasy pod gruszą”, kolonie, wycieczki, obozy, zimowiska,  zielona 
szkoła, sanatoria, zapomogi, bilet wstępu, karnety, pomoc materialno-rzeczową itp.) 
 
.....................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Imiona osób uprawnionych do skorzystania ze świadczenia, o przyznanie którego składany 
jest wniosek: 
(nie dotyczy pomocy materialno-rzeczowej) 
 
........................................................ 
 
....................................................... 
 
....................................................... 
 
…………………………………… 

________________________ 
         (data i podpis wnioskodawcy) 
 
 



Kwalifikacja wstępna wniosku: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 
 
            
            ………………………………… 
              pracownik prowadzący ZFŚS 
 
 
 
Propozycja przedstawiciela załogi: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 
 
            
         ……………………………….. 
                przedstawiciel załogi 
 
 
Decyzja Dyrektora TOK: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 
 

 
        

 ………………………………………… 
podpis Dyrektora 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 4  
do Regulaminu ZFŚS 

 Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 
     z dnia 10 czerwca 2013 r. 

 
UMOWA POŻYCZKI 

Z FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
 
W dniu ……………….. roku pomiędzy Tarnowskim Organizatorem Komunalnym, zwanym 
dalej TOK, w imieniu którego działa Dyrektor Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Pan 
..................................................... 
 
a pracownikiem Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Panem/ą 
……...................................……… zamieszkałym(ą) w …….............….., ul. 
……….........................………., legitymującym/ą się dowodem osobistym Nr ….................... 
wydanym przez ……………………...............……..... 
zwanym dalej Pożyczkobiorcą,  
 
została zawarta umowy o treści następującej: 
 

§ 1. 
TOK na podstawie § 8 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udziela 
pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości ………...................................… zł (słownie: 
…............................................……........................................……...... zł) z przeznaczeniem na 
....................................................................................................................................................... 
a pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić pożyczkę w terminie do dnia……………………. 
 

§ 2. 
Oprocentowanie pożyczki wynosi 3 % jej wartości.  
 

§ 3. 
1. Wypłacona pożyczka podlega spłacie w ........ ratach miesięcznych. 
2. Oprocentowanie podlega jednorazowej spłacie przy wpłacie pierwszej raty. 
3. Rozpoczęcie spłaty następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym pożyczka 

została udzielona, nie później niż 30-tego dnia tegoż miesiąca. W tym terminie w 
kolejnych miesiącach są spłacane pozostałe raty. 

4. Wysokość raty wynosi:  
1) pierwsza rata w wysokości  ............................  zł (słownie: ................................złotych 
00//100 ), 
2) kolejne raty w  wysokości .............................. zł (słownie: ................................złotych  
00// 100 ).  

5. Pożyczkobiorca uprawniony jest do spłaty pożyczki przed terminem określonym §1.   
 

§ 4. 
1. Pożyczkobiorca upoważnia TOK do potrącenia należnych rat pożyczki z przysługującego 

mu wynagrodzenia za pracę lub z zasiłku chorobowego poczynając od ………...…..  roku.  
2. W razie nie wypracowania wynagrodzenia w wysokości wystarczającej na spłatę 

pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić raty pożyczki w kwotach i terminach 
ustalonych w umowie – z innych dochodów – poprzez wpłatę na rachunek bankowy 
ZFŚS. 

 



§ 5. 
1. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z oprocentowaniem w razie: 

1) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy, 
2) rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonanego przez pracownika, 

      3) wykorzystania pożyczki na inny cel, niż określony w umowie. 
2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez Pożyczkobiorcę w innym trybie niż 

określony w ust. 1, TOK zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty 
pożyczki, który podany zostanie do wiadomości pożyczkobiorcy. 

 
§ 6. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dochowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Ewentualne sprawy sporne rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy ze względu na 
siedzibę TOK. 

3. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia regulaminu ZFŚS 
obowiązującego w TOK. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czy jeden 
egzemplarz otrzymuje Pożyczkobiorca, a dwa TOK. 

 
 
 
 
             Dyrektor TOK:                 Pożyczkobiorca: 
 
 
 
 
   ………………………………    ………………………………….. 
            (czytelny podpis)      (czytelny podpis) 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5  
do Regulaminu ZFŚS 

 Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 
z dnia 10 czerwca 2013 r. 

 
UMOWA PORĘCZENIA  

 
W dniu ……………….. roku pomiędzy Tarnowskim Organizatorem Komunalnym, zwanym 
dalej TOK, w imieniu którego działa Dyrektor TOK Pan 
....................................................................................................................................................... 
 
a Panem/nią ………............................................................................…… zamieszkałym(ą) w 
…….........................................….., ul. ……….................................………., legitymującym/ą 
się dowodem osobistym Nr ……….. wydanym przez ………………………………..............., 
zwanym dalej Poręczycielem,  
 
została zawarta umowa o treści następującej: 
 

§ 1. 
Poręczyciel zobowiązuje się wykonać zobowiązanie Pana/Pani 
............................................................................. wynikające z umowy pożyczki zawartej w 
dniu ............................................. z ........................................................... na wypadek gdyby 
ten swego zobowiązania nie wykonał.  

 
§ 2. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dochowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Ewentualne sprawy sporne rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy ze względu na 
siedzibę TOK. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przy czy jeden 
egzemplarz otrzymuje Poręczyciel, a drugi TOK. 

 
 
                 Dyrektor TOK:                                                                    Poręczyciel: 
 
 

..........................................                                                                   ……..…………………. 
       (czytelny podpis)                                                                                  (czytelny podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 6  
do Regulaminu ZFŚS 

 Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 
z dnia 10 czerwca 2013 r. 

 
 

UGODA nr ............. 
w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe. 

 

zawarta w dniu ..........................   pomiędzy Tarnowskim Organizatorem Komunalnym, 

w imieniu którego działa Dyrektor TOK ................................................................................., 

zwany dalej Wierzycielem, a Panem/ Panią ……..……….……………….……………………  

zamieszkałym(ą) w ……………………………………………………………..…………… 

legitymującym(ą) się dowodem osobistym ................................................................................. 

wydanym przez .........................................................................................................., zwanym 

w dalej Dłużnikiem o następującej  treści: 

 
§ 1. 

1. Strony zgodnie stwierdzają, że Wierzyciel posiada wobec Dłużnika wierzytelność              
w kwocie:  .................................... zł 
(słownie :  ..................................................................................................złotych 00/100)          
z tytułu niespłaconej pożyczki na cele mieszkaniowe udzielonej przez Wierzyciela w oparciu 
o umowę ...................................... z dnia .................................... 
2. Na powyższą  wierzytelność składa się: 

1) .................................................................. zł  z tytułu należności głównej, 
2) ...................................................................zł  z tytułu odsetek. 

 
 

§ 2. 
1. Wierzyciel wyraża zgodę na zapłatę  w/w  wierzytelności w ratach  miesięcznych: 

1) pierwsza rata w wysokości  ............................  zł (słownie: ........................................... 
złotych 00//100 ), 

2) kolejne raty w  wysokości .............................. zł (słownie: ............................................. 
złotych  00// 100 ).  

2. Poszczególne raty płatne będą do dnia 28-go każdego miesiąca. 
 

§ 3. 
Dłużnik zobowiązuje się do zapłaty wierzytelności określonej powyżej począwszy od dnia 
..................................... dokonując wpłaty rat, na konto ZFŚS Tarnowskiego Organizatora 
Komunalnego. 
 

§ 4. 
W razie nie wywiązania się przez Dłużnika z warunków ugody, niniejsza ugoda ulegnie  
natychmiastowemu rozwiązaniu, co oznacza, że pozostała do zapłaty kwota będzie 
wymagalna   w całości w dniu rozwiązania ugody, wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi 
od dnia ................................................. 
 



§ 5. 
Zmiana warunków określonych  w niniejszej ugodzie wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 6. 
Ugoda została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Dłużnik, a dwa Wierzyciel. 
 
 
 
 
                    DŁUŻNIK:     WIERZYCIEL:  
 


