Zaù¹cznik
do zarz¹dzenia R-4/2006
z dnia 5.05.2006 r.

Regulamin
Uczelnianego Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych
Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puùaskiego

I. Podstawy prawne Regulaminu
§1
Regulamin opracowano na podstawie:
- ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakùadowym funduszu œwiadczeñ
socjalnych (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z póên. zm.),
- ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz .U. Nr
164, poz. 1365 z póên. zm.).
§2
Ilekroã w Regulaminie jest mowa o minimalnym wynagrodzeniu nale¿y przez to
rozumieã minimalne wynagrodzenie ogùoszone przez Radê Ministrów.
II. Postanowienia ogólne
§3
Regulamin Uczelnianego Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych, zwany dalej
Regulaminem, okreœla zasady przyznawania œrodków funduszu œwiadczeñ
socjalnych, na poszczególne cele i rodzaje dziaùalnoœci socjalnej oraz zasady
i warunki korzystania z pomocy i œwiadczeñ finansowanych z Funduszu.
§4
Podstawê gospodarowania œrodkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowofinansowy, okreœlaj¹cy podziaù tych œrodków na poszczególne cele, rodzaje
i formy dziaùalnoœci socjalnej organizowanej przez uczelniê na rzecz osób
uprawnionych do korzystania z Funduszu.

-2§5
1. Projekt planu rzeczowo – finansowego funduszu przygotowuje Sekcja Socjalna
w porozumieniu z Kanclerzem i Kwestorem, a zatwierdza Rektor w
uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi dziaùaj¹cymi w uczelni nie póêniej
ni¿ do 31 maja danego roku.
2. Przyznawanie pomocy oraz wysokoœã dopùat z Funduszu uzale¿nia siê od
sytuacji ¿yciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania
z Funduszu.
3. Decyzje w sprawie przyznawania œwiadczeñ socjalnych podejmowane s¹
przez Kanclerza uczelni po uzyskaniu opinii Komisji Socjalnej w skùad której
wchodzi po dwóch przedstawicieli zwi¹zków zawodowych dziaùaj¹cych
w uczelni oraz Kierownik Sekcji Socjalnej uczelni.
4. Przedstawiciele zwi¹zków zawodowych musz¹ legitymowaã siê stosownymi
peùnomocnictwami podpisanymi przez osoby uprawnione do reprezentowania
zwi¹zków zawodowych dziaùaj¹cych w uczelni.
III. Przeznaczenie Funduszu
§6
1. Úrodki Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych s¹ przeznaczane na dofinansowanie:
1) ró¿nych form wypoczynku dorosùych oraz dzieci i mùodzie¿y np. wczasów,
wypoczynku poù¹czonego z leczeniem i rehabilitacj¹, kolonii letnich
i zimowisk dla dzieci, obozów mùodzie¿owych staùych i wêdrownych,
biwaków, pobytów w „zielonych szkoùach”, wypoczynku organizowanego
przez stowarzyszenia wyznaniowe oraz wypoczynku organizowanego we
wùasnym zakresie,
2) dziaùalnoœci kulturalno - oœwiatowej organizowanej w postaci imprez
artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych (z wyù¹czeniem zabaw dla
dorosùych) lub zakupu biletów wstêpu na te imprezy,
3) dziaùalnoœci sportowo – rekreacyjnej organizowanej w postaci ró¿nych form
rekreacji ruchowej, sportu, uczestnictwa w masowych imprezach
sportowych lub zakupu biletów wstêpu na imprezy sportowo – rekreacyjne,
4) dziaùalnoœci turystyczno – krajoznawczej na terenie kraju w formie
wycieczek,
5) imprezy okolicznoœciowej poù¹czonej z zakupem drobnych, symbolicznych
upominków i organizacj¹ skromnych poczêstunków z okazji zabawy
noworocznej dla dzieci (choinka).
2. Úrodki UFÚS s¹ równie¿ przeznaczane na:
1) pomoc finansow¹ w formie zapomóg pieniê¿nych,
2) na zwrotn¹ i bezzwrotn¹ pomoc na cele mieszkaniowe.

-33. Pomoc i œwiadczenia mog¹ byã przyznawane na wniosek osoby uprawnionej,
której sytuacja ¿yciowa, rodzinna i materialna wymaga spoùecznego wsparcia.
Od warunków socjalnych i rodzinnych uzale¿niona jest tak¿e wysokoœã
przyznanej pomocy.

IV. Osoby uprawnione do korzystania ze œwiadczeñ z Funduszu
§7
1. Ze œwiadczeñ Funduszu maj¹ prawo korzystaã:
1) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreœlony i okreœlony na podstawie
umowy o pracê, powoùania, wyboru, mianowania – w peùnym i niepeùnym
wymiarze czasu pracy oraz czùonkowie ich rodzin,
2) pracownicy przebywaj¹cy na urlopach wychowawczych,
3) byli pracownicy uczelni, którzy nabyli prawa emerytalne lub rentowe oraz
czùonkowie ich rodzin,
4) byli pracownicy, z którymi zostaù rozwi¹zany stosunek pracy w uczelni
z przyczyn nie le¿¹cych po stronie pracownika (przyczyny organizacyjne
lub ekonomiczne po stronie pracodawcy), którzy nie podjêli nowego
zatrudnienia i pobieraj¹ zasiùek dla bezrobotnych lub inne œwiadczenie
z Urzêdu Pracy (równie¿ po utracie praw do pobierania tych œwiadczeñ)
albo pobieraj¹ œwiadczenie przedemerytalne, a tak¿e czùonkowie rodzin
tych osób. Pracowników tych po uzyskaniu statusu emeryta lub rencisty
traktuje siê jako emerytów lub rencistów Politechniki Radomskiej pod
warunkiem, ¿e po rozwi¹zaniu stosunku pracy w uczelni nie podjêli pracy
u innego pracodawcy,
5) uprawnieni czùonkowie rodzin po zmarùych pracownikach, emerytach
i rencistach – byùych pracownikach, je¿eli byli na utrzymaniu osoby zmarùej
i uzyskali rentê rodzinn¹.
2. Do czùonków rodzin uprawnionych do korzystania ze œrodków Funduszu
nale¿¹ osoby:
1) dzieci wùasne, dzieci przysposobione oraz przyjête na wychowanie
w ramach rodziny zastêpczej pozostaj¹ce na utrzymaniu osoby
uprawnionej, w wieku do ukoñczenia 18 lat, a je¿eli ksztaùc¹ siê
w szkole œredniej lub wy¿szej – do czasu ukoñczenia nauki, nie dùu¿ej ni¿
do ukoñczenia 25 roku,
2) wymienione w pkt. 1) – posiadaj¹ce caùkowit¹, czêœciow¹, trwaù¹ lub
okresow¹ niezdolnoœã do pracy, bez wzglêdu na wiek,
3) wspóùmaù¿onkowie - w przypadku zatrudnienia w uczelni maù¿eñstwa
dopùata z Funduszu do wypoczynku przysùuguje ka¿demu z nich.

-43. Uprawnienia do korzystania z Funduszu nie przysùuguj¹ w czasie urlopu
bezpùatnego z wyj¹tkiem urlopów:
- wymienionych w art. 134 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wy¿szym,
- uzyskanych w zwi¹zku ze skierowaniem na dzienne studia doktoranckie lub
skierowaniem
za granicê
w
celach
naukowych,
dydaktycznych
i szkoleniowych.

V. Ogólne zasady przyznawania œwiadczeñ z Funduszu
§8
1. Úwiadczenia z Funduszu nie maj¹ charakteru roszczeniowego, co oznacza, ¿e
osoby uprawnione, które nie uzyskaùy œwiadczeñ nie mog¹ dochodziã
roszczeñ na drodze s¹dowej.
2. Nie przyznanie pomocy z Funduszu nie wymaga uzasadnienia.
3. Osoba uprawniona, która zùo¿yùa nieprawdziwe oœwiadczenie o wysokoœci
dochodu uprawniaj¹cego do dopùaty z Funduszu, przedùo¿yùa sfaùszowany
dokument lub wykorzystaùa przyznan¹ pomoc na cele niezgodne z jej
przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu przez kolejne dwa
lata. W szczególnie uzasadnionych wypadkach mo¿e byã przyznana pomoc
dzieciom tej osoby.
§9
W pierwszej kolejnoœci uprawnienia do przyznania dopùat i pomocy
z Funduszu przysùuguj¹ osobom:
- znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ¿yciowej, materialnej i rodzinnej,
- posiadaj¹cym niskie dochody na osobê w rodzinie, faktycznie
potrzebuj¹cym pomocy finansowej.
§ 10
1. Osoba ubiegaj¹ca siê o przyznanie pomocy lub œwiadczenia dofinansowywanego z Funduszu jest obowi¹zana:
- w przypadku zapomogi losowej zùo¿yã podanie poparte oœwiadczeniem
o sytuacji ¿yciowej rodziny, zaœwiadczenie o dochodach czùonków rodziny,
zaœwiadczenie lekarskie mówi¹ce o przewlekùej i dùugotrwaùej chorobie,
faktury za wykupione w okresie trwania choroby leki oraz inne dokumenty
stwierdzaj¹ce wypadek losowy np. po¿ar, powódê, kradzie¿ itp.
- w przypadku wczasów turystycznych zùo¿yã wniosek stanowi¹cy zaù¹cznik
Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

-52. Dopùatê do œwiadczeñ socjalnych ustala siê na podstawie:
- dochodu na 1 czùonka rodziny wyliczonego na podstawie zeznania rocznego
PIT za ubiegùy rok kalendarzowy.
§ 11
VI. Dofinansowanie ró¿nych form wypoczynku
1. Na ka¿dy rok kalendarzowy w planie rzeczowo-finansowym okreœlana jest
kwota bazowa, od której wylicza siê dopùaty z Funduszu. Wysokoœã kwoty
bazowej ogùasza Kanclerz.
2. Wysokoœã dopùaty z Funduszu nie mo¿e byã wy¿sza ni¿ obliczona wg tabeli
dopùat stanowi¹cej zaù¹cznik Nr 2 do Regulaminu.
3. Je¿eli rzeczywisty koszt kolonii lub obozu jest ni¿szy od kwoty bazowej
o której mowa w ust. 1 wysokoœã dopùaty ze œrodków funduszu oblicza siê
od tego kosztu, stosuj¹c tabelê dopùat z zaù. Nr 2 do Regulaminu.
4. Wysokoœã dopùaty oblicza siê po przedùo¿eniu faktury, rachunku lub dowodu
wpùaty potwierdzonego piecz¹tk¹ organizatora i osoby wystawiaj¹cej ten
dokument za pobyt na kolonii i obozach wg tabeli dopùat stanowi¹cej
zaù¹cznik Nr 2 do Regulaminu
5. W przypadku ró¿nego rodzaju form wypoczynku warunkiem wypùacenia
pracownikowi przyznanej dopùaty jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego
przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych w danym roku.
6. Osoby prowadz¹ce jednoosobowe gospodarstwo domowe a ich dochód nie
przekracza minimalnego wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego w dniu 1 stycznia
danego roku otrzymuj¹ dopùatê do wypoczynku o 10% wy¿sz¹ ni¿ wynika to
z tabeli dopùat stanowi¹cej zaù¹cznik Nr 2 do Regulaminu.
7. W ci¹gu roku kalendarzowego osobom uprawnionym przysùuguje
dofinansowanie tylko do jednej z form wypoczynku wymienionych w § 6 ust.
1 pkt.1.
8. Do czasu zatwierdzenia przez Rektora planu rzeczowo-finansowego dopùaty
z Funduszu s¹ naliczane na podstawie kwoty bazowej obowi¹zuj¹cej
w poprzednim roku kalendarzowym.
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VII. Dofinansowanie dziaùalnoœci kulturalno – oœwiatowej, sportowo –
rekreacyjnej i turystyczno – krajoznawczej

§ 12
1. Dopùaty z Funduszu do biletów na wystêpy estradowe, imprezy sportowe,
rekreacyjne, do kin, teatrów, oper itp. wynosz¹ 50% ceny biletu.
Ka¿dej z osób uprawnionych przysùuguje nie wiêcej ni¿ 4 bilety z dopùat¹
w ci¹gu roku.
2. Wysokoœã dopùaty z Funduszu do organizowanych wycieczek turystyczno krajoznawczych na terenie kraju ustala Kanclerz po zasiêgniêciu opinii
Komisji Socjalnej, o której mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu w ramach
œrodków przewidzianych na dany rok w planie rzeczowo-finansowym.

§ 13
Finansowanie imprezy dla dzieci obejmuje:
koszt zabawy choinkowej i zakup paczek dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.
W przypadku zatrudnienia w uczelni obydwojga rodziców – dziecku
przysùuguje 1 paczka.
§ 14
Dofinansowanie ze œrodków Funduszu okreœlone w § 12 i § 13 nie jest
uzale¿nione od dochodu przypadaj¹cego na czùonka rodziny i nie wymaga
zùo¿enia wniosku o przyznanie dopùaty.

VIII. Udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej
§ 15
1. £¹czna wartoœã pomocy finansowej przyznanej osobie uprawnionej: z tytuùu
zdarzeñ losowych, klêsk ¿ywioùowych, dùugotrwaùej choroby lub œmierci
w rodzinie nie mo¿e przekroczyã 250% minimalnego wynagrodzenia za pracê
obowi¹zuj¹cego w dniu 1 stycznia danego roku.
2. Oceny sytuacji ¿yciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, dokonuje
Komisja Socjalna, o której mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu i proponuje
wysokoœã zapomogi losowej (w granicach okreœlonych w ust. 1).

-7IX. Szczegóùowe zasady przyznawania pomocy zwrotnej
na cele mieszkaniowe
§ 16
1. Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe mo¿e byã udzielona w szczególnoœci
na:
1) budowê domu jednorodzinnego,
2) wpùatê wkùadu mieszkaniowego,
3) wykupienie mieszkania na wùasnoœã,
4) zakup domu jednorodzinnego lub mieszkania,
5) nadbudowê i rozbudowê budynku mieszkalnego,
6) zaadoptowanie pomieszczeñ niemieszkalnych na lokal mieszkalny,
7) przystosowanie domu lub mieszkania do potrzeb osób niepeùnosprawnych,
8) spùatê kredytu mieszkaniowego w spóùdzielni mieszkaniowej,
9) remont lub modernizacjê mieszkania lub domu.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 do 8 jest udzielana na podstawie wniosku
stanowi¹cego zaù¹cznik Nr 3, zaœ pomoc o której mowa w ust.1 pkt 9 na
podstawie wniosku stanowi¹cego zaù¹cznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
3. Do wniosku o udzielenie pomocy na powy¿sze cele nale¿y doù¹czyã:
1) w przypadku po¿yczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt 1) lub 5):
- akt wùasnoœci dziaùki,
- wa¿ne pozwolenie na budowê,
- uproszczony kosztorys budowlany podpisany przez uprawnionego
inspektora,
2) w przypadku po¿yczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt 2):
- zaœwiadczenie ze spóùdzielni mieszkaniowej o wysokoœci ¿¹danego
wkùadu lub umowa notarialna z firm¹ developersk¹ (przyznan¹ pomoc
przekazuje siê bezpoœrednio na konto spóùdzielni lub tej firmy),
3) w przypadku po¿yczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt 3):
- decyzjê o wykupieniu mieszkania i wysokoœci kwoty wykupu
lub akt notarialny (przyznan¹ pomoc przekazuje siê na konto
Spóùdzielni lub firmy developerskiej),
4) w przypadku po¿yczki na cel, o którym mowa w ust.1 pkt 4):
- akt notarialny,
5) w przypadku po¿yczki na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 6):
- wa¿ne pozwolenie na budowê,
- uproszczony kosztorys podpisany przez uprawnionego inspektora.
6) w przypadku po¿yczki na cel, o którym mowa ust.1 pkt 7):
- zaœwiadczenie o rodzaju inwalidztwa uprawnionej osoby,
- uproszczony kosztorys niezbêdnych prac w mieszkaniu, w którym
uprawniony zameldowany jest na pobyt staùy,
- wa¿ne pozwolenie na przebudowê,
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4.

5.

6.

7.

7) w przypadku po¿yczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt 8):
- zaœwiadczenie ze spóùdzielni mieszkaniowej o wysokoœci pozostaùego
do spùaty kredytu (przyznan¹ pomoc przekazuje siê bezpoœrednio na
konto Spóùdzielni),
8) w przypadku po¿yczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt 9):
- tytuù prawny do zajmowanego mieszkania osoby uprawnionej wymienionej w § 7 ust.1 lub jej rodziców, dziadków, rodzeñstwa, jeœli w tym
lokalu osoba uprawniona zameldowana jest na pobyt staùy.
Do korzystania z pomocy na cele mieszkaniowe uprawnieni s¹ pracownicy:
- po roku pracy w uczelni w przypadku ubiegania siê o po¿yczki ,
o których mowa w § 16 ust.1 pkt 9),
- po 3 latach pracy w uczelni w przypadku ubiegania siê o po¿yczki,
o których mowa w § 16 ust.1 pkt 1) do 8).
Po¿yczki, o których mowa w ust.1 pkt 1 do 8) udzielane s¹ tylko raz
w caùym okresie zatrudnienia.
Okres spùaty nie mo¿e byã dùu¿szy ni¿ 5 lat. Po¿yczka podlega
oprocentowaniu w wysokoœci:
-4% w stosunku rocznym – dla osób uprawnionych o dochodach na czùonka
rodziny wy¿szych od minimalnego wynagrodzenia miesiêcznego za pracê
pracowników obowi¹zuj¹cego w dniu 1 stycznia danego roku.
-2% w stosunku rocznym – dla osób uprawnionych o dochodach na czùonka
rodziny ni¿szych od minimalnego wynagrodzenia miesiêcznego za pracê
pracowników obowi¹zuj¹cego w dniu 1 stycznia danego roku.
Po¿yczki na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 9) mog¹ byã udzielane raz
na trzy lata po spùaceniu poprzedniej po¿yczki. Okres spùaty po¿yczki nie
mo¿e byã dùu¿szy ni¿ 3 lata. Po¿yczka podlega oprocentowaniu w wysokoœci:
- 2% w stosunku rocznym – dla osób uprawnionych o dochodach na czùonka
rodziny wy¿szych od minimalnego wynagrodzenia miesiêcznego za pracê
pracowników obowi¹zuj¹cego w dniu 1 stycznia danego roku.
- 1% w stosunku rocznym – dla osób uprawnionych o dochodach na czùonka
rodziny ni¿szych od minimalnego wynagrodzenia miesiêcznego za pracê
pracowników obowi¹zuj¹cego w dniu 1 stycznia danego roku.
Kwotê oprocentowania, o której mowa w ust.5 i 6 zaokr¹gla siê do peùnych
zùotych.
Po¿yczki na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 9) mog¹ byã udzielane
pracownikom mieszkaj¹cym w mieszkaniach hotelowych uczelni tylko
w przypadku, gdy obowi¹zek remontów tych mieszkañ spoczywa na najemcy
lokalu.
§ 17

Pomoc przyznana na cele mieszkaniowe ma charakter pomocy socjalnej, dlatego
jej wysokoœã, mo¿liwoœã zawieszenia spùaty lub wydùu¿enia okresu spùaty,
umorzenia czêœci, uzale¿niona jest od sytuacji ¿yciowej, rodzinnej i materialnej
po¿yczkobiorcy oraz jego warunków mieszkaniowych.

-9§ 18
1. Wysokoœã pomocy na cele mieszkaniowe zale¿y od wysokoœci œrodków
przewidzianych na ten cel w planie rzeczowo – finansowym.
2. Maksymalna wysokoœã po¿yczki obliczona jest na podstawie wysokoœci
minimalnego wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego w dniu 1 stycznia danego roku
i wynosi:
1) 25 krotnoœã minimalnego wynagrodzenia w przypadku po¿yczek
wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 1) do 6) i 8),
2) 10 krotnoœã minimalnego wynagrodzenia w przypadku po¿yczki
wymienionej w § 16 ust. 1 pkt 7),
3) 7 krotnoœã minimalnego wynagrodzenia w przypadku po¿yczki
wymienionej w § 16 ust.1 pkt 9).
Wysokoœã wyliczonych po¿yczek w § 18 ust. 2 pkt 1) do 3) zaokr¹gla siê do
peùnych setek zùotych.
§ 19
1. Spùata po¿yczki mo¿e ulec zawieszeniu na okres nie dùu¿ej ni¿ 1 rok
w przypadku szczególnie trudnej sytuacji ¿yciowej, materialnej lub rodzinnej
po¿yczkobiorcy.
2. Umorzenie czêœci po¿yczki dopuszczalne jest jedynie w przypadku œmierci
po¿yczkobiorcy. Spadkobierca
lub
czùonek
rodziny
ubiegaj¹cy
siê
o umorzenie pozostaùej kwoty po¿yczki jest zobowi¹zany uiœciã podatek
dochodowy od osób fizycznych od umorzonej kwoty.
3. Termin spùaty po¿yczek, o których mowa w § 16 ust.1 pkt 1) do 8) nie mo¿e
przekroczyã 60 miesiêcy wraz z okresem zawieszenia spùaty.
4. Termin spùaty po¿yczki przyznanej na remont i modernizacjê mieszkania,
o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 nie mo¿e przekroczyã 36 miesiêcy wraz
z okresem zawieszenia spùaty.
§ 20
1. Warunkiem wypùaty przyznanej pomocy na cele mieszkaniowe jest zawarcie
umowy po¿yczki.
Na umowie niezbêdna jest zgoda wspóùmaù¿onka na zaci¹gniêcie po¿yczki
i warunki jej spùaty oraz podpisanie jej przez dwóch porêczycieli
posiadaj¹cych zdolnoœã finansow¹ do spùaty porêczonej po¿yczki,
zatrudnionych na czas nieokreœlony w Politechnice Radomskiej.
2. Dopuszcza siê porêczenie innych osób ni¿ pracownicy uczelni po
przedstawieniu przez te osoby:
- zaœwiadczeñ zakùadów pracy o zatrudnieniu na czas nieokreœlony i ¿e
stosunek pracy nie jest w okresie wypowiedzenia oraz o wysokoœci
zarobków gwarantuj¹cych ewentualn¹ spùatê po¿yczki,
- odcinka emerytury lub renty nie ni¿szej ni¿ minimalne wynagrodzenie na
dzieñ 1 stycznia roku w którym udzielana jest po¿yczka.
- oœwiadczenia o posiadaniu zdolnoœci finansowej do spùaty porêczonej po¿yczki.

-10§ 21
1. Nie spùacona po¿yczka podlega natychmiastowej spùacie wraz z odsetkami
w przypadku:
1) rozwi¹zania stosunku pracy z przyczyn zawinionych przez pracownika,
2) wykorzystania po¿yczki na cel inny ni¿ okreœlony w umowie.
2. W pozostaùych przypadkach rozwi¹zania umowy o pracê lub zawieszenia
stosunku pracy spùata po¿yczki nastêpuje w terminie i w ratach okreœlonych
w umowie.
3.

W razie zaprzestania spùaty po¿yczki przez po¿yczkobiorcê zobowi¹zanie
spùaty przenosi siê solidarnie na porêczycieli.

3. W przypadku zatrudnienia w uczelni maù¿eñstwa, pomoc na powy¿sze cele
mieszkaniowe mo¿e byã udzielana ka¿demu z nich.

X. Postanowienia uzupeùniaj¹ce i koñcowe
§ 22
Termin skùadania wniosków o przyznanie œwiadczeñ w zakresie wypoczynku
upùywa 31 maja danego roku.
Dopuszcza siê zùo¿enie wniosków po tej dacie w przypadkach uzasadniaj¹cych
zwùokê.
§ 23
Uzupeùnienie postanowieñ i czêœã skùadow¹ Regulaminu stanowi¹:
- wzór wniosku o dofinansowaniu œwiadczenia socjalnego - zaù¹cznik Nr 1,
- tabela okreœlaj¹ca procentowy wskaênik dopùat ze œrodków Funduszu
do ró¿nych form wypoczynku w zale¿noœci od dochodów - zaù¹cznik Nr 2,
- wzór wniosku o udzielenie po¿yczki na cele mieszkaniowe - zaù¹cznik Nr 3,
- wzór wniosku o udzielenie po¿yczki na remont mieszkania - zaù¹cznik Nr 4,
- wzór umowy po¿yczki na cele mieszkaniowe – zaù¹cznik Nr 5

-11Regulamin Funduszu uzgodniony zostaù z Organizacjami Zwi¹zkowymi
dziaùaj¹cymi w Uczelni:
Komisja Zakùadowa Niezale¿nych Samorz¹dnych Zwi¹zków Zawodowych
„Solidarnoœã” akceptuje treœã Regulaminu uchwaù¹ z dnia ..................................
Radom, dnia .......................................

..............................................................
(podpis Przewodnicz¹cego)

Zarz¹d Zakùadowego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego akceptuje treœã
Regulaminu uchwaù¹ z dnia ................................
Radom, dnia ......................................
..............................................................
(podpis Przewodnicz¹cego)

-12Zaù¹cznik Nr 1
do Regulaminu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYMIENIONYCH
W REGULAMINIE RODZAJÓW WYPOCZYNKU
W ROKU .........................
A. Nazwisko i imiê pracownika ...................................................................................
Adres zamieszkania ....................................................................................................
......................................................................................................................................
Miejsce pracy (jednostka organizacyjna Politechniki Radomskiej, emeryt, renta,
œwiadczenie przedemerytalne)
PESEL .........................................................................................................................

proszê o przyznanie
.......................................................................................................................................
(dofinansowania do wczasów, koloni, obozów, itp.)
dla ni¿ej wymienionych osób:

Lp.

1
2
3
4
5
6

Nazwisko i imiê
czùonków rodziny

Stopieñ
Pokrewieñstwa

Data urodzenia

Dla dzieci powy¿ej
lat 18 wpisaã nazwê
szkoùy

-13c.d zaù¹cznika Nr 1
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B. Oœwiadczenie wnioskodawcy:
Niniejszym oœwiadczam, ¿e dochód na 1 czùonka rodziny wyliczony na
podstawie zeznania rocznego PIT za ubiegùy rok kalendarzowy wynosiù:
*)
*)
*)
*)

poni¿ej
w przedziale
w przedziale
powy¿ej

600,00
601,00 – 900,00
901,00 – 1 200,00
1 200,00

zù.
zù.
zù.
zù.

*) niepotrzebne skreœliã
Úwiadomy utraty œwiadczeñ z Funduszu przez dwa kolejne lata za zùo¿enie
nieprawdziwego oœwiadczenia potwierdzam wùasnym podpisem prawdziwoœã
danych

....................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

Stwierdzam, ¿e ww. pracownik przebywaù na urlopie wypoczynkowym
w okresie od ............................................ do ................................................................

......................................................
(data, podpis i piecz¹tka prac. Dz. Kadr)

Wyliczenie dopùaty:
...........................................................................................................................................

...............................................................
(data, podpis i piecz¹tka prac. Sekcji Socjalnej)

-14Zaù¹cznik Nr 2
do Regulaminu

Tabela dopùat z Funduszu do wymienionych w Regulaminie
rodzajów wypoczynku obowi¹zuj¹ca od dnia 01.01.2006 r.

Lp.

Dochód brutto na
osobê w rodzinie

1.
2.
3.
4.

do
600
601 – 900
901 – 1 200
Pow. 1 200

wskaênik dopùaty z
Funduszu na podstawie
kwoty bazowej
100 %
90 %
80 %
70 %

-15Zaù¹cznik Nr 3
do Regulaminu
Radom, dnia ...............................
.....................................................................................
(imiê i nazwisko)
.....................................................................................
(adres zamieszkania)
.....................................................................................
(Jednostka organizacyjna Politechniki Radomskiej
emeryt, renta, œwiadczenie przedemerytalne)
.....................................................................................
(numer telefonu)
.....................................................................................
(data zatrudnienia)
WNIOSEK O UDZIELENIE POÝYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE
OKREÚLONE W § 16 ust.1 pkt 1-8 REGULAMINU
Proszê o udzielenie po¿yczki na: budowê domu, wpùatê wkùadu mieszkaniowego, wykupienie
mieszkania na wùasnoœã, zakup domu jednorodzinnego, nadbudowê i rozbudowê budynku
mieszkalnego, zaadoptowanie pomieszczeñ niemieszkalnych na lokal mieszkalny, przystosowanie
domu lub mieszkania do potrzeb osób niepeùnosprawnych, spùatê kredytu mieszkaniowego *)
W zaù¹czeniu przedkùadam ni¿ej wymienione dokumenty wymagane w § 16 ust. 2
pkt. ........... Regulaminu:

.....................................................................................................................................
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze proszê o udzielenie mi ww. po¿yczki w wysokoœci:
Oœwiadczam, ¿e w roku ................. ù¹czny dochód ze wszystkich êródeù przypadaj¹cy na 1
czùonka rodziny byù:
a) wy¿szy od minimalnego wynagrodzenia miesiêcznego obowi¹zuj¹cego w dniu 1.01.......... roku*)
b) ni¿szy od minimalnego wynagrodzenia miesiêcznego obowi¹zuj¹cego w dniu 1.01. ........ roku*)
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze proszê o udzielenie mi ww. po¿yczki w wysokoœci:

...........................................................................................................................................
Jednoczeœnie oœwiadczam, ¿e posiadam zdolnoœã finansow¹ do spùaty po¿yczki.

...........................................................................................................................................
(data i wùasnorêczny podpis)
Samodzielna Sekcja Rachuby Pùac
Stwierdzam, ¿e pracownikowi:
a) mo¿liwe jest potr¹canie po¿yczki
b) niemo¿liwe jest potr¹canie po¿yczki
.....................................................................
(data, nazwisko i podpis)
*)- niepotrzebne skreœliã

-16Zaù¹cznik Nr 4
do Regulaminu
Radom, dnia ...............................
.....................................................................................
(imiê i nazwisko)
.....................................................................................
(adres zamieszkania)
.....................................................................................
(Jednostka organizacyjna Politechniki Radomskiej
emeryt, renta, œwiadczenie przedemerytalne)
.....................................................................................
(numer telefonu)
.....................................................................................
(data zatrudnienia)
WNIOSEK O UDZIELENIE POÝYCZKI NA REMONT LUB MODERNIZACJÆ
MIESZKANIA LUB DOMU
Proszê o udzielenie po¿yczki na: remont mieszkania, modernizacjê mieszkania lub domu*)
Planowany zakres prac to:.....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
W zaù¹czeniu przedkùadam ni¿ej wymienione dokumenty wymagane w § 16 ust. 2 pkt 8
Regulaminu:
..................................................................................................................................................................
Oœwiadczam, ¿e w roku ................. ù¹czny dochód ze wszystkich êródeù przypadaj¹cy na 1
czùonka rodziny byù:
a) wy¿szy od minimalnego wynagrodzenia miesiêcznego obowi¹zuj¹cego w dniu 1.01.......... roku*)
b) ni¿szy od minimalnego wynagrodzenia miesiêcznego obowi¹zuj¹cego w dniu 1.01. ........ roku*)
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze proszê o udzielenie mi ww. po¿yczki w wysokoœci:

...........................................................................................................................................
Jednoczeœnie oœwiadczam, ¿e posiadam zdolnoœã finansow¹ do spùaty po¿yczki.

...........................................................
(data i wùasnorêczny podpis)
Samodzielna Sekcja Rachuby Pùac
Stwierdzam, ¿e pracownikowi:
a) mo¿liwe jest potr¹canie po¿yczki *)
b) niemo¿liwe jest potr¹canie po¿yczki *)
...................................................................
(data, nazwisko i podpis)
*)- niepotrzebne skreœliã

-17Zaù¹cznik Nr 5
do Regulaminu

UMOWA nr ........... / ..........
po¿yczki na cele mieszkaniowe
zawarta w dniu ....................................... w Radomiu pomiêdzy Politechnik¹ Radomsk¹ im.
Kazimierza Puùaskiego, zwan¹ dalej „zakùadem pracy”,
w imieniu której dziaùa Kanclerz ........................................................................................................
a Pani¹/Panem ........................................................................................................................................
zamieszkaùym w ....................................................................................................................................
legitymuj¹cym siê dowodem osobistym nr ............................ wydanym przez .................................
Nr PESEL .............................. zwanym dalej „po¿yczkobiorc¹”.
§1
Na podstawie wniosku po¿yczkobiorcy z dnia .................stanowi¹cego integraln¹ czêœã umowy
i zgodnie z Regulaminem Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych po akceptacji protokóùu Komisji
Socjalnej nr ............. z dnia ....................... zakùad pracy udziela Pani/Panu ze œrodków
funduszu œwiadczeñ socjalnych po¿yczkê w kwocie .......................... zù.
sùownie: ......................................................................................................................... oprocentowan¹
w wysokoœci ......... % w stosunku rocznym z przeznaczeniem na ..................................................
....................................................... . Oprocentowanie za okres .......... lat wynosi ................. zùotych
sùownie:.....................................................................................................................................................
§2
1. Po¿yczka podlega spùacie w caùoœci. Okres spùaty wynosi .................. lat/a.
2. Rozpoczêcie spùaty po¿yczki nastêpuje od dnia ............................................. 1 rata wynosi
.............................. zù., sùownie: .........................................................................................................
pozostaùe raty po .................................... zù. sùownie:
W ratach uwzglêdniono spùatê odsetek.
3. Spùata po¿yczki mo¿e ulec zawieszeniu na okres do jednego roku w przypadkach
okreœlonych w § 19 ust. 1 Regulaminu Funduszu.
§3
Po¿yczkobiorca upowa¿nia zakùad pracy do potr¹cania rat po¿yczki z przysùuguj¹cego mu
wynagrodzenia za pracê *) lub
Po¿yczkobiorca zobowi¹zuje siê do wpùacania rat po¿yczki w kasie uczelni lub na konto
uczelni w terminie do dnia 27-go ka¿dego miesi¹ca **).
§4
1. W przypadku rozwi¹zania stosunku pracy z po¿yczkobiorc¹ przez uczelniê z przyczyn
zawinionych przez pracownika oraz w przypadku wykorzystania jej na inny cel ni¿
okreœlony w § 1 umowy, niespùacona kwota po¿yczki wraz z odsetkami staje siê
natychmiast wymagana.
2. W pozostaùych przypadkach rozwi¹zania lub zawieszenia stosunku pracy warunki spùaty
po¿yczki okreœlone w umowie pozostaj¹ bez zmian.
§5
Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.
§6
W sprawach nie uregulowanych w umowie maj¹ zastosowanie postanowienia Kodeksu
cywilnego i Regulaminu Uczelnianego Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych wymienionego w § 1.

-18§7
Umowa sporz¹dzona zostaùa w 2 jednobrzmi¹cych egzemplarzach – po jednym dla ka¿dej ze stron.
Po¿yczkobiorca

Kanclerz

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

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

(data i podpis)

(data, podpis i piecz¹tka)

PORÆCZYCIELE
1. Imiê i nazwisko ...............................................................................................................................
zam. ................................................................................................................................................
nr dowodu osobistego ........................................................ PESEL ................................................
2. Imiê i nazwisko ...............................................................................................................................
zam. ...................................................................................................................................................
nr dowodu osobistego ........................................................ PESEL ................................................
Porêczyciele oœwiadczaj¹, ¿e przyjmuj¹ na siebie solidarn¹ odpowiedzialnoœã w przypadku nie
uregulowania w terminie przez po¿yczkobiorcê nale¿noœci wynikaj¹cych z niniejszej umowy.
Niniejszym wyra¿amy zgodê na potr¹cenie nale¿nych kwot z wynagrodzeñ za pracê*) lub
zobowi¹zujemy siê do wpùacania nale¿noœci do kasy uczelni lub na jej konto w wymaganych
umow¹ terminach**)
1. ...............................................................
(data i podpis)
2. ...............................................................
(data i podpis)
OÚWADCZENIE WSPÓ£MA£ÝONKA:

.....................................................................................................................................
(nazwisko i imiê)

....................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

.....................................................................................................................................
(numer dowodu osobistego)
Wyra¿am zgodê na zaci¹gniêcie przez mojego mê¿a/¿onê po¿yczki na warunkach niniejszej
umowy.

.........................................................
Sporz¹dziù:

(data i podpis wspóùmaù¿onka)

...........................................................
(data i podpis prac. Sekcji Socjalnej)

*) dotyczy pracowników uczelni
**) dotyczy emerytów, rencistów i pozostaùych osób uprawnionych

