
ZARZĄDZENIE NR W.120.13.2015
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy 
w Przesmykach.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 111), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy w Przesmykach, uzgodniony z Pracownikami, 
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Przesmykach w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Przesmyki Nr 4 /97 z dnia 27 marca 1997 roku z późniejszymi 
zmianami.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.

 

Wójt Gminy

Andrzej Skolimowski
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Załącznik do zarządzenia Nr W.120.13.2015

Wójta Gminy Przesmyki

z dnia 26 października 2015 r.

R E G U L A M I N
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Urzędu Gminy w Przesmykach

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opracowany został na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. – o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 111),

2) 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. z 2009 r., nr 43, poz. 349).

2.  Niniejszy regulamin został uzgodniony z pracownikami w dniu 26 października 2015r.

3.  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem określa:

1) źródła tworzenia oraz przeznaczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

2) osoby uprawnione do korzystania z usług i świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu,

3) zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu,

4) tryb przyznawania świadczeń socjalnych.

4.  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) Fundusz – rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Urzędzie 
Gminy w Przesmykach

2) Komisja – rozumieć przez to należy Komisję Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych złożoną z co 
najmniej 3 osób wskazanych przez Pracowników, do opiniowania przyznawanych, w oparciu o Regulamin 
świadczeń osobom uprawnionym,

3) Świadczeniach i usługach socjalnych – rozumieć przez to należy świadczenia i usługi finansowane 
z Funduszu.

II. Źródła tworzenia funduszu

§ 2. 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie i w oparciu o art. 3 – 12 ustawy
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

2. Podstawowe zasady tworzenia Funduszu są następujące:

1) Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku
do przeciętnej liczby osób zatrudnionych, w przeliczeniu na pełne etaty.

2) Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w punkcie 1, wynosi na jednego zatrudnionego 37,5 % 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim 
półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

3) Sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych, o której mowa w punkcie 1, w celu naliczania odpisu na 
Fundusz, określa rozporządzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 regulaminu.

4) Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w punkcie 2, ogłasza Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 3. 1. Odpisy i zwiększenia, o których mowa w § 2 obciążają koszty działalności Pracodawcy.
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2. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z § 2 na dany rok kalendarzowy 
Pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że 
w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 % równowartości odpisów, 
o których w § 2 ust. 2.

3. Środki Funduszu zwiększa się o:

1) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

2) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

3) odsetki od środków Funduszu,

4) inne środki określone w odrębnych przepisach.

4. Środkami Funduszu administruje Pracodawca.

5. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

6. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

7. Środki Funduszu nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja jest prowadzona 
w związku z zobowiązaniami Funduszu.

III. Przeznaczenie Funduszu

§ 4. Środki Funduszu przeznacza się na:

1) dofinansowanie wypoczynku urlopowego zorganizowanego we własnym zakresie – „wczasy pod gruszą”, 
gdzie warunkiem uzyskania świadczenia jest korzystanie
z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 10 kolejnych dni kalendarzowych odpoczynku. Okres 
ten liczy się od pierwszego dnia urlopu wypoczynkowego,

2) dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez Pracodawcę w formie grupowej w dni wolne od pracy 
(wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy integracyjne)

3) dofinansowanie lub zakup biletów wstępu na różnego rodzaju imprezy kulturalno-oświatowe, koncerty, do 
kina, teatru, opery, itp.,

4) działalność kulturalno – oświatowa, o charakterze integracyjnym, dla wszystkich uprawnionych na 
równych zasadach, w postaci imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych, oraz sportowo-
rekreacyjnych organizowanych przez Pracodawcę,

5) świadczenia pieniężne dla osób uprawnionych w okolicach Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt 
Wielkanocnych, w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej z uwagi na wzmożone zakupy świąteczne,

6) bezzwrotną pomoc rzeczową (w formie zakupu konkretnych towarów) lub finansową (w formie 
bezzwrotnej zapomogi pieniężnej) dla osób uprawnionych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, 
klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby pracownika lub członka rodziny, śmierci pracownika lub członka 
rodziny, szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej,

7) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe.

IV. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§ 5. 1. Ze świadczeń z Funduszu mają prawo korzystać:

1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie: umowy o pracę (na 
czas określony i nieokreślony), powołania i wyboru,

2) emeryci i renciści, którzy rozwiązali z Pracodawcą umowę o pracę w związku
z przejściem na emeryturę lub rentę,

3) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 – 2.

2. Członkami rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 są:

1) współmałżonkowie prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe,

2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na 
wychowanie w ramach rodziny zastępczej - do ukończenia 18 lat, a jeżeli dalej się kształcą – nie dłużej niż 
do ukończenia 25 roku życia,
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V. Zasady, warunki i tryb przyznawania świadczeń socjalnych

§ 6. 1. Świadczenia z Funduszu mają charakter uznaniowy i pracownikowi nie przysługuje roszczenie o ich 
przyznanie.

2. Środki Funduszu w całości pokrywają działalność kulturalno – oświatowa, o charakterze integracyjnym, 
dla wszystkich uprawnionych na równych zasadach, w postaci imprez kulturalnych, artystycznych, 
rozrywkowych, oraz sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Pracodawcę.

3. Przyznawanie i wysokość świadczeń ze środków Funduszu określonych w § 4 pkt 1-3, 5-6 następuje na 
podstawie zapisów niniejszego Regulaminu i jest uzależnione od:

1) średniego dochodu brutto pracownika przypadającego na jednego członka rodziny za okres trzech miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej 
osoby uprawnionej ubiegającej się o świadczenia finansowane z Funduszu, są wszelkie dochody osób 
wspólnie zamieszkujących i gospodarujących podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych, podatkiem rolnym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pochodzące 
z takich źródeł jak: wynagrodzenie wynikające z umowy za pracę, zlecenia i umowy o dzieło, umowy 
agencyjnej, renty, emerytury, alimenty, dochody z działalności gospodarczej, działalności rolniczej, najmu, 
dzierżawy, pozostałe prawa majątkowe, pozostałe źródła dochodu pomniejszone o kwoty składek na 
ubezpieczenia społeczne w ustawowej wysokości oraz koszty uzyskania przychodów stosownie do 
przepisów podatkowych); w razie zmiany sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownik jest 
zobowiązany poinformować o tym pracodawcę składając stosowne oświadczenie;

2) sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania
z Funduszu;

3) pozytywnej opinii Komisji.

4. Świadczenia ze środków Funduszu przydzielane są na podstawie wypełnionego przez osobę uprawnioną 
wniosku i złożonego w sekretariacie (wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Regulaminu).

5. Wnioski są opiniowane przez członków Komisji i rozpatrywane przez Pracodawcę na bieżąco wg 
kolejności wpływu.

6. Dofinansowanie, o którym mowa w § 4 pkt 1 może zostać przyznane jeden raz w roku.

7. Wysokość dofinansowania do świadczeń określonych, uzależniona jest od decyzji Pracodawcy 
i posiadanych środków pieniężnych.

8. Wysokość wypłacanego świadczenia uzależniona jest od wysokości dochodu brutto na jednego członka 
gospodarstwa domowego - według tabeli, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu

9. Wysokość bezzwrotnej pomocy rzeczowej lub finansowej jest określana na podstawie indywidualnej 
oceny sytuacji i uzależniona jest od stopnia pogorszenia się sytuacji materialnej i majątkowej osób 
uprawnionych.

§ 7. 1. Środki Funduszu przeznaczane są na udzielanie pracownikom, zwrotnych pożyczek
z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe na warunkach określonych w umowie zawieranej pomiędzy 
Pracodawcą a pożyczkobiorcą. Umowę zawiera Pracodawca z pożyczkobiorcą – według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 3 do Regulaminu.

2. Pożyczka ze środków Funduszu może być przeznaczona na zakup, remont, budowę bądź modernizację 
mieszkania lub budynku mieszkalnego.

3. Pożyczki na cele mieszkaniowe udzielane są na wniosek (wzór wniosku określa załącznik nr 4 do 
Regulaminu).

4. Udzielenie pożyczki zwrotnej uzależnione jest od wykorzystania środków funduszu oraz od ilości 
złożonych wniosków i kolejności wpływu wniosku.

5. W przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby pracownika 
lub członka rodziny lub szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej wniosek będzie 
rozpatrywany poza kolejnością,

6. Maksymalna wysokość zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe to 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych).
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7. Pożyczki wypłacane są na rachunek pożyczkobiorcy.

8. Spłata pożyczki zaczyna się w miesiącu następnym po wypłacie pożyczki.

9. Maksymalny termin spłaty pożyczki z Funduszu wynosi 36 miesięcy, nie może być jednak dłuższy niż 
czas trwania umowy o pracę pożyczkobiorcy.

10. Wysokość oprocentowania od kwoty udzielonej pożyczki wynosi 2 % i jest pobierana jednorazowo 
wraz z pierwszą spłacaną ratą.

11. Wysokość pożyczki, formę i warunki spłaty określa się szczegółowo w umowie zawartej między 
pracodawcą a pożyczkobiorcą.

12. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w razie ustania stosunku pracy, bez względu na 
przyczynę ustania stosunku pracy.

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Pracodawca może wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia 
pracownika z zakładem pracy, określającym zasady tryb i termin spłaty zadłużenia przez pracownika po ustaniu 
stosunku pracy w Urzędzie.

14. Kolejna pożyczka na cele mieszkaniowe może zostać przyznana dopiero po spłacie ostatniej raty 
poprzedniej pożyczki a wniosek złożony przed spłatą ostatniej raty będzie traktowany jako przedwczesny 
i nie będzie zaliczany do kolejki oczekujących na przyznanie pożyczki.

15. Pożyczka może być także umorzona w całości lub części w wyjątkowych sytuacjach losowych, 
uniemożliwiających spłatę, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji.

16. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy cała nie spłacona część pożyczki ulega umorzeniu.

§ 8. 1. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu w danym roku określa roczny plan dochodów 
i wydatków Funduszu.

2. Projekt planu dochodów i wydatków sporządza Referat Finansowy w uzgodnieniu z Komisją.

3. W razie potrzeby (w trakcie roku) mogą nastąpić przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach 
planu po uprzednim uzgodnieniu z Komisją.

V. Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Wszelkie zmiany w postanowieniach niniejszego Regulaminu wymagają każdorazowo formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

..................................................................  Przesmyki, dnia ....................... r.

(imię i nazwisko)

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

(stanowisko)

Wniosek
w sprawie przyznania świadczenia z ZFŚS

Proszę o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych# :

1. Dofinansowanie wypoczynku urlopowego zorganizowanego we własnym zakresie – „wczasy pod 
gruszą”,

2. Dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez pracodawcę w formie grupowej
w dni wolne od pracy,

3. Dofinansowanie lub zakup biletów wstępu na różnego rodzaju imprezy kulturalno-oświatowe, koncerty, 
do kina, teatru, opery, itp.

4. Świadczenia pieniężne dla osób uprawnionych w okolicach świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt 
Wielkanocnych,
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5. Bezzwrotną pomoc rzeczową (w formie zakupu konkretnych towarów) lub finansową
(w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej),

Uzasadnienie#

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

Załączniki:

1. …………………………………………………………

2. ………………………………………………………….

….…………………………………..

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie wnioskodawcy dla celów uzyskania świadczenia socjalnego

Ja, niżej podpisana/y niniejszym oświadczam, że dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie 
zamieszkujących prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
w przeliczeniu na osobę miesięcznie wynoszą (średni miesięczny):

Granica dochodu brutto
na członka rodziny

(zł)#

Typ grupy Zaznaczyć znakiem „x”
właściwą grupę

0 -2000,00 I
2001,00 – 4.000,00 II
4001,00 – powyżej III

Oświadczenie powyższe składam pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 § 1 Kk.

….…………………………………..

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Opinia Komisji

Na posiedzeniu w dniu ………………… Komisja zaopiniowała wniosek następująco:

Przyznać świadczenie:

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

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

(wymienić rodzaj świadczenia)

w wysokości: …………………………………………………………………………………...

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

nie przyznać świadczenia.

Podpisy Członków Komisji Socjalnej

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

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

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

Decyzja Pracodawcy
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Zatwierdzono do wypłaty ze środków funduszu socjalnego:

Dofinansowanie w kwocie ................................. zł.

słownie ...........................................................................................................................

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

(data i podpis Wójta/Sekretarza)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

Tabela określająca progi dochodowe
i wysokość świadczeń finansowanych z funduszu

Rodzaj świadczenia, o którym mowa
w § 4 regulaminu

Próg dochodu Granica dochodu brutto
na członka rodziny

(zł)#

Dofinansowanie:
(% - ustalonego limitu dopłaty, zł 

– wysokość świadczenia)
I 0 -2000,00 500,00zł (100%)
II 2001,00 – 4.000,00 475,00zł (95%)Dofinansowanie wypoczynku urlopowego zorganizowanego we 

własnym zakresie – „wczasy pod gruszą” III 4001,00 – powyżej 450,00zł (90%)
I 0 -2000,00 100%
II 2001,00 – 4.000,00 95%Dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez 

pracodawcę w formie grupowej w dni wolne od pracy III 4001,00 – powyżej 90%
I 0 -2000,00 100% (max - 100,00zł w ciągu 

roku)
II 2001,00 – 4.000,00 95% (max - 95,00zł w ciągu roku )

Dofinansowanie lub zakup biletów wstępu na różnego rodzaju 
imprezy kulturalno-oświatowe, koncerty, do kina, teatru, opery, 
itp. III 4001,00 – powyżej 90% (max - 90,00zł w ciągu roku)

I 0 -2000,00 100%#

II 2001,00 – 4.000,00 95%Świadczenia pieniężne dla osób uprawnionych w okolicach 
świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych III 4001,00 – powyżej 90%
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Załącznik nr 3 do Regulaminu

UMOWA
pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w dniu ...................... pomiędzy Urzędem Gminy w Przesmykach zwanym dalej „Pożyczkodawcą”,

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………..

a

Panią/Panem …………....................................................................................

zamieszkałą/ym ..................................................................................................

legitymująca/ym się dowodem osobistym seria ............ nr ................................ wydanym przez

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

zwaną/ym dalej „Pożyczkobiorcą”, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz na 
zasadach określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy 
w Przesmykach pożyczki, ze środków Funduszu, w

kwocie …………………. (słownie złotych: ………………….......................................... 
....................................................................................).

§ 2. 1. Pożyczka udzielona jest na okres ......... miesięcy.

2. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 2 % i jest pobierana jednorazowo wraz
z pierwszą spłacaną ratą..

3. Pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie ............................. złotych podlega spłacie 
począwszy od miesiąca ............................ roku, w równych ratach miesięcznych po ............... zł każda, przy 
czym pierwsza rata w wysokości ...............zł

§ 3. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do dokonywania potrąceń należnych rat o których mowa 
w § 2 ust. 3 umowy, z przysługującego wynagrodzenia za pracę oraz innych należności z tytułu świadczonej 
pracy. W sytuacji, gdy przyznane wynagrodzenie za pracę i inne należności z tytułu świadczonej pracy są 
niewystarczające do pokrycia kwoty raty, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do samodzielnej spłaty pożyczki.

§ 4. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w razie ustania stosunku pracy, bez względu 
na przyczynę ustania stosunku pracy.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin ZFŚS oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

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

(czytelny podpis Pożyczkobiorca)  (czytelny podpis Pożyczkodawca)

Oświadczenie o poręczeniu spłaty

My niżej podpisani zobowiązujemy się względem Pożyczkodawcy jako wierzyciela, dokonać, jako 
współdłużnicy solidarni, spłaty pożyczki z ZFŚS, udzielonej Pożyczkobiorcy, na podstawie niniejszej 
umowy, jeżeli Pożyczkobiorca nie ureguluje postawionej mu przez wierzyciela pozostającej do zwrotu 
kwoty pożyczki.

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na potrącenie rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę lub innych 
należności z tytułu zatrudnienia. Oświadczamy jednocześnie, że znamy treść niniejszej umowy pożyczki.

1. Pani/Pan .................................................................... zamieszkała/y ………..……….…….. 
legitymująca/y się dowodem osobistym seria nr ...................................... wydanym przez 
……………………………………….....................................................................................

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

2. Pani/Pan .................................................................... zamieszkała/y ………..……….…….. 
legitymująca/y się dowodem osobistym seria nr ...................................... wydanym przez 
……………………………………….....................................................................................

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

(czytelny podpis poręczyciela)

Stwierdzam zgodność danych Pożyczkobiorcy oraz wiarygodność złożonych podpisów Pożyczkobiorcy 
oraz Poręczycieli

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

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4 do Regulaminu

..................................................................  Przesmyki, dnia ....................... r.

(imię i nazwisko)

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

(stanowisko)

Wniosek

o udzielenie pożyczki z ZFŚS

Proszę o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości .................. zł
(słownie: .....................................................................................................................................)

Ostatnią ratę poprzedniej pożyczki spłaciłam/em w .........................................................................

….…………………………………..

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Decyzja Pracodawcy

Zatwierdzono do wypłaty ze środków funduszu socjalnego:

Pożyczka w kwocie ................................. zł.

słownie ...........................................................................................................................

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

(data i podpis Wójta/Sekretarza)
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