
Zarządzenie Nr 2/2011 
Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 12 kwietnia 2011 roku 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 

 

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 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),  
 

w uzgodnieniu z Panem Januszem Taskajewem – pracownikiem wybranym przez załogę do 
reprezentowania jej interesów, zarządzam co następuje: 
 

§ 1. 

Ustalam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Komunikacji 
Miejskiej w Tarnowie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 2. 

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2006 Dyrektora ZKM z dnia 4 maja 2006 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 2/2011 
Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 12 kwietnia 2011 roku  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 
. 

 
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 
 

 
Rozdział I Przepisy ogólne 

 
§ 1. 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Komunikacji Miejskiej   
w Tarnowie, 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) ZKM – należy przez to rozumieć Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie, 
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej           

w Tarnowie. 
 

§ 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 ZKM,  
2) emeryci i renciści – byli pracownicy ZKM, 
3) zstępni osób, o których mowa w pkt. 1, 
4) zstępni pracowników ZKM 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 26 lat. 

2. Za emerytów i rencistów uważa się osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę 
bezpośrednio po zakończeniu pracy w 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. 

Ze środków funduszu mogą być finansowane lub dofinansowane następujące ulgowe usługi    
i świadczenia, zwane dalej świadczeniami: 
1) niskooprocentowane pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe, 
2) dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, zorganizowanego przez podmioty prowadzące 

działalność w tym zakresie, zakupionego przez uprawnionych, w formie: wczasów, 
kolonii, obozów, zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z nauką, pobytu na 
leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-
szkoleniowych i leczniczo opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym 
wypoczynkiem i pobytem na leczeniu, 

3) dopłaty do wypoczynku pracowników zorganizowanych przez podmioty prowadzące 
działalność w tym zakresie, zakupionego przez uprawnionych w formie: wczasów. 

4) pokrywanie części kosztów wypoczynku w dni wolne od pracy zakupionego przez ZKM 
na rzecz uprawnionych (wycieczki, rajdy, spływy itp.), 

5) dopłaty do wypoczynku organizowanego przez pracowników we własnym zakresie (tzw. 
wczasy pod gruszą), 

6) świadczenia rzeczowe, 
7) pomoc finansowa, 
8) bony zakupione i przyznawane uprawnionym przez ZKM. 
9) zakup biletów wstępu do teatru, kina, na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe      

i sportowe oraz karnetów wstępu na pływalnie i siłownie. 
  

§ 7. 
1. Świadczenia przyznaje się na wniosek uprawnionego. Wzór wniosku stanowi załącznik 

Nr 1 do regulaminu. Do wniosku uprawniony dołącza oświadczenie o dochodach              
z zastrzeżeniem § 8 ust. 3. W przypadku świadczeń, do których uprawnieni są zstępni 
pracowników ZKM lub ich małżonkowie, wniosek składa pracownik.  

2. Wniosek o przyznanie świadczenia weryfikuje wstępnie pracownik prowadzący sprawy 
socjalne a zatwierdza dyrektor ZKM, w kwestii przyznania pożyczek na cele 
mieszkaniowe i zapomóg decyzje podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii komisji 
socjalnej. 

3. Odmowa przyznania świadczenia wymaga ustnego uzasadnienia. 
4. Osoby, które nie uzyskały świadczenia, o które się ubiegały, nie mogą domagać się 

wypłaty jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu. 



§ 8. 
1. Przyznanie świadczeń z funduszu uzależnione jest od sytuacji rodzinnej, życiowej oraz 

materialnej osoby uprawnionej i mają charakter uznaniowy. 
Zasadnicze kryterium dla ustalenia sytuacji materialnej stanowi miesięczny dochód z roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku, uzyskany łącznie przez członków rodziny 
uprawnionego prowadzących z nim wspólnie gospodarstwo domowe. Gdy w momencie 
składania oświadczenia (uprawniony do pomocy socjalnej) członek rodziny utracił dane 
źródło dochodów (np. bezrobocie czy przejście na urlop wychowawczy itp.) to zamiast 
dochodu za poprzedni rok podaje się aktualnie osiągany dochód, przez tą osobę,                
a następnie wylicza się średni miesięczny dochód rodziny. 

2. Przez członka rodziny, o którym mowa w ust.1 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.  

3. W przypadku gdy uprawniony składa kolejny wniosek w tym samym roku, nie jest 
konieczne dołączenie do wniosku oświadczenia o dochodach, chyba że uległa zmianie 
jego sytuacja rodzinna lub materialna. 

4. Wnioskodawca ma obowiązek okazać dokument potwierdzający uzyskiwane dochody lub 
ich brak. W przypadku uzyskiwania przychodów opodatkowanych podatkiem 
dochodowym wnioskodawca ma obowiązek okazać stosowną deklarację podatkową 
(formularz PIT).  

5. Nie złożenie oświadczenia lub nie okazanie stosownej deklaracji podatkowej powoduje 
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

6. W przypadku podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu, osoba składająca takie 
oświadczenie nie będzie uwzględniona przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie 
świadczeń z funduszu przez okres dwóch kolejnych lat. 

7. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dyrektor może przyznać świadczenie, o którym 
mowa w § 6 pkt 6, 7 i 8 bez złożenia oświadczenia i okazania deklaracji podatkowej, na 
wniosek przedstawiciela załogi. 

 
§ 9. 

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.  
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 3 do 
niniejszego regulaminu. 

7. Warunkiem przyznania pożyczki jest udzielenie poręczenia jej spłaty przez co najmniej 
dwóch pracowników ZKM, zatrudnionych na czas nieokreślony. Wzór poręczenia stanowi 
załącznik Nr 4 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. 



 
§ 10. 

Przyznawanie świadczeń określonych w § 6 pkt 2 odbywa się na następujących zasadach: 
 

1) dopłatę do wypoczynku dzieci i młodzieży można przyznać, jeżeli pracownik             
w danym roku nie korzystał ze świadczeń określonych w § 6 pkt 3 i 5, 

2) wysokość dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży uzależniona jest od dochodu 
członków rodziny oraz ilości zstępnych i wynosi: 

 

 
 
3) niezależnie od zapisów ust. 2 wysokość dopłaty nie może przekroczyć rzeczywistych 

kosztów wypoczynku,  
4) wysokość poniesionych kosztów wypoczynku ustala się na podstawie rachunku 

(faktury) wystawionego przez podmiot organizujący wypoczynek. 
 

§ 11. 
Przyznawanie świadczeń określonych w § 6 pkt 3 odbywa się na następujących zasadach: 
 

1) świadczenia przyznawane są wyłącznie uprawnionym, o których mowa w § 4 pkt. 1, 
2) dopłatę do wypoczynku w formie zorganizowanych wczasów można przyznać, jeżeli 

pracownik w danym roku nie korzystał ze świadczeń określonych w § 6 pkt 2 i 5 
i wykorzystał w trakcie wypoczynku nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, 

3) wysokość dopłaty do wypoczynku w formie zorganizowanych wczasów uzależniona 
jest od dochodu i wynosi: 

 

 
 

4) w sprawach dopłat do wypoczynku w formie zorganizowanych wczasów § 10 ust. 3    
i 4 stosuje się odpowiednio. 

 
 
 
 

Wysokość dochodu w złotych Wysokość dopłaty w złotych na każdego 
zstępnego 

      1.   do 900,00 
2.   od   900,01 do 1300,00 
3.   od 1300,01 do 1700,00 
4.   od 1700,01 do 2100,00 
5.   od 2100,01 do 2500,00 
6.   od 2500,01 do 3000,00 

1.   700,00 
2.   600,00 
3.   500,00 
4.   400,00 
5.   300,00 
6.   200,00 

Wysokość dochodu w złotych Wysokość dopłaty w złotych  
      1.   do 900,00 

2.   od 900,01   do 1300,00 
3.   od 1300,01 do1700,00 
4.   od 1700,01 do 2100,00 
5.   od 2100,01 do 2500,00 
6.   od 2500,01 do 3000,00 

1.   700,00 
2.   600,00 
3.   500,00 
4.   400,00 
5.   300,00 
6.   200,00 



§ 12. 
Przyznawanie świadczeń określonych w § 6 pkt 4 odbywa się na następujących zasadach: 
 

1) świadczenia przyznawane są wszystkim uprawnionym, o których mowa w § 4, 
2) wysokość pokrytych kosztów wypoczynku w dni wolne od pracy zakupionego przez 

ZKM na rzecz uprawnionych uzależniona jest od dochodu i wynosi: 
 
 

Wysokość dochodu w złotych % pokrytych kosztów  
      1.   do 900,00 

2.   od 900,01   do 1300,00 
3.   od 1300,01 do1700,00 
4.   od 1700,01 do 2100,00 
5.   od 2100,01 do 2500,00 
6.   powyżej 2500,01  

1.   70%  
2.   60% 
3.   50% 
4.   40% 
5.   30% 
6.   20% 

 
 

§ 13. 
Przyznawanie świadczeń określonych w § 6 pkt 5 odbywa się na następujących zasadach: 
 

1) świadczenia przyznawane są wyłącznie uprawnionym, o których mowa w § 4 pkt 1, 
2) dopłaty do wypoczynku organizowanego przez pracowników we własnym zakresie 

można przyznać, jeżeli pracownik w danym roku nie korzystał ze świadczeń 
określonych w § 6 pkt 2, 3 i wykorzystał w trakcie wypoczynku nie mniej niż 14 
kolejnych dni kalendarzowych, 

3) w sprawach dopłat do wypoczynku organizowanego przez pracowników we własnym 
zakresie § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 14. 
Przyznawanie świadczeń określonych w § 6 pkt 6 odbywa się na następujących zasadach: 
 

1) świadczenia przyznawane są wyłącznie uprawnionym, o których mowa w § 4 pkt. 1    
i 2, 

2) świadczenia rzeczowe obejmują zakup artykułów takich jak: żywność, odzież, obuwie, 
artykuły szkolne, edukacyjne, leki, artykuły gospodarstwa domowego i środki 
czystości. Przedmiotem świadczeń rzeczowych nie mogą być alkohol, wyroby 
tytoniowe i ekskluzywne kosmetyki. Wartość świadczeń rzeczowych uzależniona jest 
od dochodu oraz posiadania zstępnego lub zstępnych w wieku od 1 do 16 lat i wynosi: 

 
Lp.  Wysokość dochodu 

w złotych 
Wartość świadczenia w 

złotych dla 
uprawnionych  

Wartość dodatkowego świadczenia 
w złotych dla uprawnionych 
posiadających zstępnego lub 

zstępnych w wieku od 1 do 16 lat, 
na każdego zstępnego 

1. do 900,00 330,00 120,00 
 

2. od 900,01 do 
1300,00 

320,00 110,00 

3. od 1300,01 do 
1700,00 

310,00 100,00 



4. od 1700,01 do 
2100,00 

300,00 90,00 

5. od 2100,01 do 
2500,00      

290,00 80,00 

6. od 2500,01 do 
3000,00 

280,00 70,00 

 
3) świadczenie rzeczowe można przyznać, jeżeli uprawniony w danym roku nie korzystał 

ze świadczeń określonych w § 6 pkt 8 , z wyjątkiem świadczeń przysługujących na 
zstępnych. 

 
§ 15. 

Przyznawanie świadczeń określonych w § 6 pkt 7 odbywa się na następujących zasadach: 
1) pomoc finansowa obejmuje przyznanie:  

a) zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, 
długotrwałej choroby lub śmierci,  

b)  świadczenia pieniężnego. 
2) zapomogi przyznawane są wyłącznie uprawnionym o których mowa  w § 4 pkt 1, 2     

i 4, 
3) ubiegający się o zapomogę obowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające 

okoliczności, na które się powołuje, 
4) świadczenia pieniężne przyznawane są wyłącznie uprawnionym, o których mowa w § 

4 pkt 1, 
5) wartość świadczenia pieniężnego przyznanego uprawnionym przez ZKM uzależniona 

jest od dochodu i wynosi: 
 

Lp. Wysokość dochodu w złotych Wartość świadczenia 
pieniężnego w złotych 

1. do 900,00 330,00 
2. od 900,01 do 1300,00 320,00 
3. od 1300,01 do 1700,00 310,00 
4. od 1700,01 do 2100,00 300,00 
5. od 2100,01 do 2500,00      290,00 
6. od 2500,01 do 3000,00 280,00 

 
6) wartość przyznanej zapomogi uzależniona jest od rodzaju zdarzenia i wynosi od 200     

do 1000 zł. 
 

§ 16. 
Przyznawanie świadczeń określonych w § 6 pkt 8 odbywa się na następujących zasadach: 

1) świadczenia przyznawane są wyłącznie uprawnionym, o których mowa w § 4 pkt. 1    
i 2, 

2) wartość bonów zakupionych i przyznawanych uprawnionym przez ZKM uzależniona 
jest od dochodu i wynosi: 
 

Lp. Wysokość dochodu w złotych Wartość bonu w złotych 
1. do 900,00 330,00 
2. od 900,01 do 1300,00 320,00 
3. od 1300,01 do 1700,00 310,00 



4. od 1700,01 do 2100,00 300,00 
5. od 2100,01 do 2500,00      290,00 
6. od 2500,01 do 3000,00 280,00 
7. powyżej 3000,01 100,00 

 
3) bony można przyznać, jeżeli uprawniony w danym roku nie korzystał ze świadczeń 

określonych w § 6 pkt 6. 
 

§ 17. 
Przyznawanie świadczeń określonych w § 6 pkt 9 odbywa się na następujących zasadach: 
 

1) świadczenia przyznawane są wyłącznie uprawnionym, o których mowa w § 4 pkt 1     
i 3, 

2) ilość przyznanych biletów uzależniona jest od dochodów w następujący sposób: 
a) pracownik o dochodach do kwoty 3000 zł przysługują dwa bilety w roku, 
b) pracownik o dochodach powyżej kwoty 3000, 01 zł przysługuje jeden bilet w roku. 

3) Ilość przyznanych karnetów uzależniona jest od dochodów w następujący sposób: 
a) uprawnionym o dochodach do kwoty 3000 zł przysługuje jeden karnet na każdego 

uprawnionego pracownika i jego zstępnych, 
b) uprawnionym o dochodach powyżej kwoty 3000, 01 zł karnety nie przysługują. 

 
§ 18. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy 
prawa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 1 
do Regulaminu ZFŚS 

z dnia 12 kwietnia 2011 roku 
Tarnów, dnia ………….................. r 
 

Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
I. Dane wnioskodawcy: 
 
1. Imię i nazwisko .....................……………………………………………………………....... 
 
2. Miejsce zamieszkania ...............................……………………………………....................... 
 
3. Status (pracownik, emeryt itp)  ................................................................................................ 
 
II. Sytuacja rodzinna, życiowa i materialna wnioskodawcy:  
 
1. Osoby pozostające z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym ....................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
2. Okoliczności wpływające na sytuację życiową wnioskodawcy (np. choroba, 
niepełnosprawność czy śmierć członka gospodarstwa domowego) ............................................ 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
3. Okoliczności wpływające na sytuację materialną wnioskodawcy, z wyłączeniem wysokości 
dochodów (np. utrata majątku na skutek klęsk żywiołowych itp) ............................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Wnioskuję o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
następującego świadczenia:  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
  

…………………………………………… 
                (podpis wnioskodawcy) 
 

 
W dniu ...................... przyznano wnioskowane świadczenie o wartości .................................... 

 
ZATWIERDZAM 



Załącznik Nr 2 
do Regulaminu ZFŚS 

z dnia 12 kwietnia 2011 roku 
 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH  
uzyskanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie świadczenia z 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
 

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

Lp. Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa 
w stosunku do 
wnioskodawcy 

Data 
urodzenia 

Wysokość dochodu 
(przychód – koszty uzyskania 

przychodu) 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

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

................................................. 
                  (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 

z dnia 12 kwietnia 2011 roku 
 

UMOWA POŻYCZKI 
Z FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 
W dniu ……………….. roku pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Tarnowie, 
zwanym dalej ZKM, w imieniu której działa Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej Pan 
..................................................... 
 
a pracownikiem Zarządu Komunikacji Miejskiej Panem/ą ……...................................……… 
zamieszkałym(ą) w …….............….., ul. ……….........................………., legitymującym/ą się 
dowodem osobistym Nr ….................... wydanym przez ……………………...............……..... 
zwanym dalej Pożyczkobiorcą,  
 
została zawarta umowy o treści następującej: 
 

§ 1. 
ZKM na podstawie § 9 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: ……………… zł. 
5. Pożyczkobiorca uprawniony jest do spłaty pożyczki przed terminem określonym §1.   

 
§ 4. 

1. Pożyczkobiorca upoważnia ZKM 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, ZKM 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 ZKM. 

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

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

 
 
 
 
                Za ZKM                   Pożyczkobiorca 
 
 
………………………………    ………………………………….. 
            (czytelny podpis)      (czytelny podpis) 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4 
do regulaminu ZFŚS 

z dnia 12 kwietnia 2011 roku 
 

UMOWA PORĘCZENIA  
 

W dniu ……………….. roku pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Tarnowie, 
zwanym dalej ZKM, w imieniu którego działa Dyrektor ZKM 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 ZKM. 

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

 
 
                      Za ZKM                                                                     Poręczyciel 
 
 

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


