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sprawie: ustalenie regulaminu przyznawania pożyczek na cele mieszkaniowe z Zalładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na Podstawie art. B ust 2 ustawy z dnia 4 marca 7994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 1352)

zarządza się, co następuje:

1

się regulamin przyznawania pożyczek na cele mieszkaniowe wypłacanych
zZakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiący załącznik do niniejszegozarządzenia,

WProwadza

2

Traci moc Zarządzenie nr 0I61,1L712010 Dyrektora Trzebińskiego Centrum Administracyjnego zdnia
30.12.2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pożyczek na cele mieszkaniowe
z Zaktadowego Fu nd uszu Świadczeń Socja 1nych.

3

Zarządzenie wchodzi w zyci e z dniem podjęcia.
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REGuLAMIN pRzyzNAWANlA pożvczeK NA CELE MIEsZKANIoWE
Z AKŁADOWEGO FU

N DU

SZU ŚWnOCZr Ń SOCJALNYCH

r
Niniejszy Regulamin przyznawania pożyczek na cele mieszkaniowe z Zakładowego
Funduszu świadczeńSocjatnych , zwany dalej ,,Regulaminem", okreŚla zasady i warunki
korzystania ze zwrotnej pomocy socjalnej w formie pożyczki mieszkaniowej z Funduszu
M

ieszkaniowego zwanego da lej,,Fu nd uszem ".

z
Trzebińskie Centrum Administracyjne oraz szkoły i przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Trzebinia prowadzą wspótną działatnoŚĆ socjalną w zakresie
udzielania pomocy na cele mieszkaniowe. Środkami funduszu administruje Dyrektor
Trzebińskiego Centru m Ad mi nistracyjnego.
3

Fundusz tworzy się w wyniku przekazania na rachunek bankowy Funduszu:

a) 1/8 odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dta Trzebińskiego Centrum
Administracyjnego orazszkółi przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Trzebinia,
b)z biezących spłat pożyczek,
c) odsetek od rachunku bankowego.

ł
Z Funduszu udzielana jest zwrotna pomoc na cele

mieszkaniowe w formie poŻYczki

mieszkaniowej na warunkach okreŚlonych w umowie.

s
Osoba

1)

z poży czek m ieszka n i owych są:
pracownicy zdtrudnieni w Trzebińskim Centrum Administracyjnym oraz szkołach
i przedszkolach dta których organem prowadzącym jest Gmina Trzebinia zatrudnieni

m i u p rawn

ionym i d o korzysta

n

i

a

2)

L.

na czas nieokreślony oraz pracownicy zatrudnieni na czas określony, przy czym
spłata pożyczki rozłożona będzie na okres zatrudnienia, zwani dalej
,,pracownikami".
emeryci i renciŚci oraz nauczyciele przebywający na nauczycielskim świadczeniu
kompensacyjnym- byli pracownicy Trzebińskiego Centrum Administracyjnego oraz
szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebinia, dla
których te ptacówki byty ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściemna
emeryturę, rentę lub nauczycielskie Świadczenie kompensacyjne, zwani dalej
,,emerytami".
§6
iowa m oze by Ć przeznaczon a
zakup [ub wykup mieszkania / domu,
remont mieszkania,
remont domu,
rozbudowę domu,
budowę domu,

P oży czka m

a)
b)

c)

d)
e)

ieszka

n

n a

:

2.Pożyczki na cele mieszkaniowe są nieoprocentowane.
3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę jest jej poręczenie przez dwóch
poręczycie[i.

4. Poręczycielem moze byĆ pracownik, zatrudniony na czas nieokreŚlony [ub okres spłaty
pożyczkiprzezpozyczkobiorcę. Poręczyciete lub pozyczkobiorca iporęczycietnie mogą byĆ
współmałzonkami.
5. Poręczyciele pożyczek poręczają solidarnie za zobowiązania pożyczkobiorcy i wyrażają
zgodę na spłacanie naleznej Funduszowi kwoty zadłuzenia. Osoby dokonujące poręczenia,
wyrażają zgodę na potrącenie z ich wynagrodzenia za pracę rat pożyczki w razie
za przesta n i a jej spłaty przez pożyczkobi orcę.

wysokośćpożyczekna cele mieszkaniowe, w zalezności od ce[u, wynosi:
zakup lub wykup mieszkania/domu 36.000,00 zł,przy czym kwota pozyczki nie
m oże przekr aczać kwoty wykup u l zaku p u m es zkania.
remont mieszkania 18.000,00 zł,
remont domu 30.000,00 zł,
rozbudowę domu 42.000,00 zł,
budowę domu 60.000,00 zł.

6. Maksymalna

a)

b)

c)

d)
e)

i

7. Pożyczka na cele mieszkaniowe moze zostaĆ udzie[ona na maksymalny okres spłaty
wynoszący 5 lat /60 m-cyl.
8.

Jednorazowo mozna skorzystaĆ

z

jednego typu pozyczki.

9. Warunkiem uzyskania pozyczki mieszkaniowej jest spełnienie łącznie następujących
warunków:
a) bycie osobą uprawnioną zgodnie z §5 niniejszego regulaminu,
b) brak zadłuzenia wobec Funduszu,
c) przedstawienie wymaganych dokumentów.

o

przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe sktada w Trzebińskim
Centrum Administracyjnym wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
10. Osoba wnioskując a

regulaminu orazzałącznikiwskazane w ust. 11.
11. Wymagane dokumenty, niezbędne do uzyskania

- dokument
stwierdzającego nabycie mieszka nia/dom u;
w przypadku pożyczki na remont mieszkania - oświadczenie o szacunkowym koszcie
remontu oraz zakresie przeprowadzanych prac;
w przypadku pożyczki na remont domu - oświadczenie o szacunkowym koszcie
remontu orazzakresie przeprowadzanych prac, dokument potwierdzający własnoŚĆ
domu, aktualna decyzja podatkowa;
w przypadku pożyczki na rozbudowę domu - dokument potwierdzającego własność
domu, aktuaIna decyzja podatkowa, pozwolenie na rozbudowę, kosztorys
sporządzon ego p rzez oso bę u p rawn io n ą d o kosztorysowa n ia;
w przypadku pożyczki na budowę domu - dokument potwierdzający własności
dziatki, pozwolenie na budowę, zaŚwiadczenie od kierownika budowy o stopniu
zaawansowania prac (co najmniej 40o/o) i kosztorys sporządzony przez osobę
u prawnioną d o kosztorysowania.

a) w
b)

c)
d)
e)

pożyczkl:

przypadku pożyczki na zakup tub wykup mieszkania/domu

§z

L. Pożyczki przyznawane są przez komisję, w której skład wchodzą:
a) Dyrektor Trzebińskiego centrum Administracyjnego - przewod nlczący

b)
c)
d)

Komisji;
Przedstawiclel,Związku Nauczycielstwa Polskiego - członek Komisji;
Przedstawiciel NSZZ ,,SolidarnoŚĆ" - członek Komisji;
pracownik Trzebińskiego centrum Administracyjnego ds. socjalnych
cztonek Komisji;

-

2. Komisja o której mowa w ust. 1 obraduj e raz na kwartał.

s
Podstawą wypłaty przyznanej pożyczki jest zawarcie umowy, podpisan ej przez Dyrektora
Trzebińskiego Centrum Administracyjnego, pożyczkobiorcę i dwóch poręczycieli. Wzór
umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
9

1.

Spłata ratpożyczki rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym
upłynęło30 dni od dnia otrzymania pożyczki,

2.

Raty pożyczki potrącane są z wynagrodzenia za pracę. W przypadku emerytów lub
pracowników,
których brak jest mozliwości potrącania zadłuzenia
z wynagrodzenia lub zasiłków raty nalezy wpłacać na rachunek bankowy
Trzebińskiego Centrum Administracyjnego wskazany w umowie o pożyczkę

3.
{,
li
i:

u

uzasadnionych przypadkach losowych, na wniosek pozyczkobiorcy, dopuszcza się
mozliwoŚĆ zawieszenia spłaty rat pożyczki na okres do sześciu miesięcy w całym
cyklu spłaty.
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4.

do

Pożyczkobio rca jest zobowiązany
natych m iastowej spłaty pożyczki
w całoŚci w p rzypadku rozwi ązania umowy o pracę z winy pracownika lub
rozwiązan ia u mowy przez pracown ika za wypowied zeniem.

5. pożyczkobiorca, o którym mowa w ust. 4 moze wnioskowaĆ do Przewodniczącego
Komisji o spłatę póżyczki na warunkach ustalonych w umowieprzypadku rozwią zania umowy o pracę w innym trybie niz okreŚlone w ust. 4 spłata
pożyczki następuje na warunkach ustalonych w umowie.

6. W

7.W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona częŚĆ pożyczki zostaje umorzona
w całościna wniosek rodziny zmarłego pożyczkobiorcy po przedstawieniu do
wgtądu aktu zgonu.
§10
W przypadku zaprzestania sptaty pożyczki przez pozyczkobiorcę, zobowiązanie spłaty
p

rzen oszone jest

n

a so lid

a

rnych poręczyci eli.

§rr

1.

Niniejszy Regu[amin wrazzzałącznikami stanowiącymijego integralną częŚĆ,
wchodziw zycie z dniem podjęcia.

2.

Do wniosków złozonych i nierozpatrzonych przez Komisje przed wejŚciem w życie

niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie.
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Załącznik nr 1do Regu[amin przyznawania
pożyczek na cele mieszkaniowe z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych

WNlosEK
o przyznanie poŻyczki na cele mieszkaniowe ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych
imię i nazwisko wnioskodawcy

miejsce pracyl [ub w przypadku emeryta ostatnie
miejsce pracy

TRZEBINSKlE
sta

CENTRU M ADM

nowisko

I

N

ISTRACYJ

NE

ul. Świętego tanisława 1
32-540 Trzebinia
miejsce zamieszkania

numer rachunku bankowego wnioskodawcy

1.

Zwracam się z prośbąo przyznanie mi ze środków Zaktadowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych pożyczki na cele mieszkaniowe

słownie:....
z

p

rzeznacze

! zakup

ie

n

m

w kwocie:

......ztotych,

.............złotych
n a

(właściwezaznaczy ć);

lub wykup mieszkania/domu,

n remont mieszkania,
D remont domu,
D rozbudowę

!

2.

domu,

budowę domu.

Wysokośćmiesięcznego dochodu (netto) przypadająca na jednego członka mojej rodziny

Wynosi: .......... .....zł, słownie:
złotych.

3.

Pozyczkę zobowiązuje Się sp,tacić W ............ ratach miesięcznych (podaĆ itoŚĆ rat
maksymalnie 60)

Załączn i ki (wym

i

e n i ć)

:

Data! ................................

podpis wnioskodawcy

pieczęć firmowa placówki

PoTWl ERDZEN l E ZATRU

1.

DN l EN

lA

ZaŚwi adcza się, ze Pani/Pan

!

Jest zatrudniona/zatrudniony na stanowisku

na umowę o pracę na czas nieokreślony/ określony do dnia

n

Jestemerytem/rencistą

nazwa zakładu pracy

2.

Wysokośćuposażenia(netto)......

.......złotych miesięcznie.

Podanie popieram/ nie popieram*
Data] ........... o...o................
Pieczęć i podpis dyrektora

Klauzula informacyjna

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE informuję iż:
1) Administratorem danych osobowych jest : Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Świętego Stanisława 1
32 - 540 Trzebinia
2) Administrator wyznaczył lnspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Barbarę Kołacz- z którym można

Zgodnie

z

się poprzez e-mai[: barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- celu korzystania prze Panią/Pana z Świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
4) PanilPana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ZFŚS lub
innych aktów prawnych, z których wynika koniecznośćwypełnienia przez Pracodawcę obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c, f art.9 ust.2 lit. b RODO
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do korzystania przezPaniąlPana
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz wynikający z przepisów prawa w szczególności prawa
pracy, prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
skontaktowaĆ

Pan/Pani,

iż przelwarzanie

danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych zdnia27 kwietnia 2016 r.
9) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty Świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędnych do wykonania umowy lub świadczenia
usługi,

- organy i podmioty uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana

danych
osobowych,
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały
procesowi automatycznego podejmowan ia decyzji.
11) Podanie przez PaniąlP,ana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe
z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania
przezPaniąlPana obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwościkorzystania z ZFŚS.

ADNOTCJE DOT. DOSTARCZONYCH PRZEZ WNlOSKODAWCEDOKU

M

ENTÓW

DECYZJA O PRZYZNANIU POŻYCZK!

Nr........
Data........
Na posiedzeniu w

dniu

......komisja ds. przyznawania pożyczek na cele

mieszkaniowe z zakładowego Fu nduszu Świadczeń socjalnych

w składzie:

1.

2.
3.
4.

przyznaje Pani/Panu

pozyczkęwwysokoŚci:.............

...........złotych

słownie złotych:.....

z pżeznaczeniem na:

.....

na warunkach ustalonych

w umowie.

PoŻyczka podlega spłacie przez okres.....................lat/miesięcy,
poczynającod

dnia.....

........20........r.

Podpisy komisji:
1.

2.
3.
4.
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miesięcznych ratach

Zalącznik nr 2 do Regulamin przyznawania
pożyczekna cele mieszkaniowe z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socja tnych

UMoWA
w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe przyznanej ze Środków

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
W

dniu

..... pomiędzy:

Trzebińskim Centrum Administracyjnym zwanym dalej Pożyczkodawcą, w imieniu którego dziata
przewodniczący komisjids. przyznawania pożyczek na cele mieszkaniowezZakładowego Funduszu
Świadczeń Socjatnych

Pan/Pani

a PaniąlPanem......
zamieszkałym w..
stanowisku

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

........zwanym

dalej

Pożyczkobiorcą

... zatrudnioną/zatrudnionym

na

..... w

została zawarta umowa następującej treŚci:
1

Pożyczkodawca udziela,

a

pożyczkobiorca przyjmuje tytułem pożyczki

/słownie:

l

kwotę

........zł

przyznaną decyzją komisji

ds.

Przyznawania pożyczek na cele mieszkaniowe ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń

z

Socja Inych

dnia

nr

z przeznaczen lem na
P

oży czkajest

n

ieo

p

roce ntowa

n

a.
2

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do sptacenia zaciągniętej pożyczki w terminie
W ............

. ratach
.

Pierwsza rata

miesięcznych.

.. . . . . ./

,

kolej

ne raty

;;;,;;;;;;;;;;t;.;";;:r:fficie

wynosi

WynoSZą

sPłatY rat nastęPuje od

do

zł

dnia

zł

.........,

/stownie:
/słownie:

""",

Wg

3

PoŻyczkobiorca upoważnia Trzebińskie Centrum Administracyjne do potrącania należnych rat
PoŻyczki zgodnie

z

żz przysługującego

mu comiesięcznego wynagrodzenia zapracęoraz innych

naleŻnoŚci wynikających ze stosunku pracy, w tym również ze świadczeń z tytutu ubezpieczenia

społecznego.
W przypadku braku możliwoŚci dokonania potrąceń z powodu ograniczeń wynikających z art.

k.p.,
ti
ii

1

z
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1

ą,

potrąceń

wynagrodzenia (emeryci, osoby korzystające z urlopu bezpłatnego) pożyczkobiorca zobowiązany

jest do samodzielnej spłaty pożyczki wg harmonogramu, przelewem na rachunek bankowy

i!.i
i

jak również z jakichkolwiek innych powodów uniemożliwiających dokonanie

9].

Trzebińskiego Centrum Administracyjnego nr 4284440008 0030 0375 7021 0003.

§4
Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
a) rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę w drodze samowoInego porzucenia pracy
oraz rozwiązania stosunku pracy przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy
Pożyczkobiorcy,
sprzedaży przezpożyczkobiorcę, przed uptywem terminu spłaty pożyczki,domu tub lokalu
n a b u d owę/za ku p/re m o nt, któ re go poży czka została u dzie [o n a.

b)

§5
W

sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§6
Zmiana warunków okreŚlonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej
ze Stron.

Pożyczkobiorca

Pożyczkodawca

Potwierdzam tożsamoŚĆeożyczkobiorcy orazwłasnoręcznośćzłożonych przezniego podpisów

(data , pieczęć i podpis Dyrektora jednostki)

OŚwiadczenie poręczycieli:
OŚwiadczam ,że zapoznałem/łam się z treŚcią umowy iją akceptuję.
W przypadku nieuregulowania przezPożyczkobiorcę należnościwynikającejz zaciągniętejpożyczki
w ustalonym terminie, my, niżej podpisani, jako solidarnie współodpowiedzia[ni wyrażamy zgodę
na pokrycie niespłaconej kwoty wrazz naleznymiodsetkamiz naszych wynagrodzeń za pracę.
L.
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Seria i nr dowodu osobistego ..............................................

o

potwierdza m
własno ręcznoŚĆ pod pisu
po ręczycie [a wyk azan ego
W poz. 1

(czytelny pod pis poręczyciela)

pieczęć i podpis Dyrektora jednostki

2.

Panli

potwie rdzam

Zam.

wtasno ręcznoŚĆ pod pisu

seria i nr dowodu osobistego

po ręczycie [a wy kaza ne go
W poz.2

(czytel ny pod

p

is poręczyciela)

pieczęć i podpis Dyrektora jednostki

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art, L3 ust. 1 i }Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20L6l679 z dnia

2Ż kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuzprzewnarzaniem d_anych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE fogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej,,RODO" informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul.
Świętego Stanisława L 32 - 540 Trzebinia.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pani Barbara Kołacz z którym moŻna
się skontaktować poprzez e_mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie doĘczącej
1)

przetw arzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe plrzetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie

Rozporządzenia Art. 6 ust. 1 lit. c, b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną iest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych lub podmioty uczestniczącew realizacji umowy.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dłużejjeżeli będzie to
wynikało z odrębnych przepisów prawa,
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,lub odwołania uprzednio udzielonejzgodY

zikresie jakim była udzielona bez vvpływu na przetwarzanie jakiego dokonano przed

odwołaniem.
7)Mapani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
osobovrylch fna adres lJrządochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).
B) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy teŻpoddawaĆ
ich profilowaniu, Dane będą przetwarzane w sposób częŚciowo zautomawzowany W systemach
informatycznych,
9) podanie danych osobowych iest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostaĘm
zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkowaĆ odmową zawarcia
umoWy.
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