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Rozdział I. Podstawa prawna

1.    Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (tekst jednolity

Dz. U. z 2015 poz. 111);

2.    Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r. (t.j. Dz. U.  z 2014r. poz.167);

3.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009r.   w sprawie sposobu

ustalania  przeciętnej  liczby  zatrudnionych  w  celu  naliczania  odpisu  na  zakładowy  fundusz

świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43 z 2009 poz.349);

4.    Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 9 lutego 1999 r.  i  w II półroczu 1998 r.  do naliczania

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (M.P. Nr 5, poz. 59); 

5.   Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, art. 53,  ust.1 (Dz. U. z 2014 r., poz. 191

i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357);

Rozdział II. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy regulamin stanowi źródło zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami funduszu

świadczeń socjalnych, którego funkcją jest finansowanie działalności socjalnej organizowanej na

rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w Zespole Szkół w Reczu.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) „pracodawca" - Zespół Szkół w Reczu,

b) „ZFŚS"- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

c) „związki zawodowe" - zakładowe organizacje związkowe,

d)  „działalność  socjalna"  -  usługi  świadczone  przez  pracodawców  na  rzecz  różnych  form

wypoczynku,  działalności  kulturalno-oświatowej,  sportowo-rekreacyjnej,  udzielenie  pomocy

materialnej  -  rzeczowej  lub  finansowej,  a  także  zwrotnej  lub  bezzwrotnej  pomocy  na  cele

mieszkaniowe, na warunkach określonych umową,

e) „osoby uprawnione" - osoby wymienione w  § 8,

f) „wnioskodawca" - osoba uprawniona, ubiegająca się o pomoc socjalną,

g) „Komisja Socjalna" - organ doradczy utworzony przez pracodawcę i działający na podstawie

regulaminu, współuczestniczący przy gospodarowaniu środkami ZFŚS.



2.  Podstawę  gospodarowania  zakładowym  funduszem  świadczeń  socjalnych  stanowią  przepisy

ustawy o Funduszu,  wymienionej  w podstawach prawnych,  coroczny plan rzeczowo-finansowy

Funduszu oraz regulamin.

3. Za administrowanie Funduszem i realizację regulaminu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

4. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy i pracownikowi nie

przysługują  z  tego  tytułu  roszczenia  (nie  dotyczy  to  świadczenia  urlopowego,  wypłacanego

pracownikowi do końca sierpnia danego roku kalendarzowego, które ma charakter obligatoryjny).

5. Wysokość świadczeń i dopłat ma charakter socjalny i  uzależniona jest od sytuacji życiowej,

rodzinnej  i materialnej osób uprawnionych.

§2

1. Zmiany w Regulaminie Funduszu lub jego załącznikach wymagają uzgodnienia z zakładowymi

organizacjami związkowymi.

2.    Komisja  Socjalna   powinna  w  ciągu  30  dni  przedstawić  wspólnie  uzgodnione  stanowisko

względem regulaminu zaproponowanego przez pracodawcę.   Po upływie tego terminu regulamin

wprowadza pracodawca.

3.    Prawo  zgłaszania  propozycji  zmian  w  regulaminie  oraz  w  planie  finansowo-

rzeczowym Funduszu  posiada  zarówno  pracodawca,  jak  i  związki  zawodowe.  Zmiany  te  będą

wprowadzone w formie aneksu do regulaminu w trybie przewidzianym przez ustawę o Funduszu do

wydawania regulaminu.

4.    Decyzje  dotyczące  sposobu  podziału  środków  Funduszu  oraz  przyznawania  świadczeń

socjalnych poszczególnym osobom uprawnionym podejmuje pracodawca w uzgodnieniu  

z Komisją Socjalną, która opiniuje decyzję dyrektora.

5.  Komisja  Socjalna  wybierana  jest  i  zatwierdzana  przez  ogół  pracowników.  W skład  komisji

wchodzą: trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej Zespołu, jeden przedstawiciel pracowników

administracji i obsługi oraz jeden przedstawiciel emerytów i rencistów, przy czym w skład Komisji

musi wchodzić co najmniej jedna osoba – przedstawiciel związków zawodowych.

6.  Komisja ze swego grona wyłania protokolanta. Przewodniczącym komisji jest dyrektor.

7. Zebrania Komisji są protokołowane; oryginały protokołów otrzymuje dyrektor, a kopie pozostają

w sekretariacie szkoły.

8.  Dyrektor zatwierdza wyniki prac Komisji lub odsyła do ponownego rozpatrzenia.



§3

1.    Wnioski w sprawie przyznawania określonych rodzajów pomocy socjalnej, przewidzianej

w regulaminie, należy składać do dyrektora. Wnioski składa osoba uprawniona do korzystania

z ZFŚS w Zespole Szkół w Reczu.

2.    Treść regulaminu Funduszu jest  ogólnie dostępna.  Regulamin oraz wszystkie załączniki do

Regulaminu znajdują się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły i stamtąd mogą

być pobierane.

§4

1.    W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszym  regulaminem  stosuje  się  powszechnie

obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział III. Tworzenie Funduszu

§5

W Zespole Szkół  w Reczu tworzy się  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej

funduszem, którego źródłem są:

1.  Odpis podstawowy w wysokości:

a) ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli

zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (w przeliczeniu na pełny etat) i 110%

kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej,

b) dla  nauczycieli  będących  emerytami  i  rencistami  w  wysokości  5%  pobieranych  przez  nich

emerytur i rent,

c) dla  pozostałych  pracowników  z  corocznego  odpisu  podstawowego,  naliczanego

w  stosunku  do  przeciętnej  liczby  zatrudnionych,  tj.  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,

d) Dla emerytów, którzy nie byli pracownikami pedagogicznymi, w wysokości 6,25% przeciętnego

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, w roku poprzednim lub w drugim półroczu

roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

2. Zwiększenia, których źródłami są:



a) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

b) odsetki od środków funduszu,

c) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe,

d) ewentualne inne środki określone w przepisach.

Rozdział IV. Przeznaczenie Funduszu

§6

1.  Ze środków Funduszu wyodrębnia się świadczenia urlopowe dla nauczycieli proporcjonalnie do

przepracowanego w ciągu roku okresu pracy i części etatu. Świadczenie może być wypłacone przed

urlopem, albo po jego zakończeniu, nie później jednak niż do 31 sierpnia każdego roku.

2.  Na podstawie ilości  środków Funduszu sporządza się  plan finansowo-rzeczowy na dany rok

kalendarzowy.

§7

1. Bezzwrotna rzeczowa lub finansowa pomoc materialna może być udzielana tylko do wysokości

posiadanych środków w postaci:

a)    Zapomogi  w  związku  z  trudną  sytuacją  życiową  osoby  uprawnionej,  która  wynikła  ze

zdarzenia losowego, np. klęski żywiołowej, długotrwałej choroby lub śmierci  najbliższego członka

rodziny, wskazanego w § 8 pkt. 2;

b)   pomoc  finansową  dla  osób  uprawnionych  w  okresie  zwiększonych  wydatków  socjalno-

bytowych (np. świątecznych);

2.    Dofinansowanie ze środków ZFŚS obejmuje krajowy i zagraniczny wypoczynek w formie:

a) tzw. wczasów „pod gruszą" tj. organizowanych przez osobę uprawnioną we własnym zakresie,

b) wyjazdów, obozów, kolonii, zimowisk, „zielonych szkół" organizowanych dla dzieci i młodzieży

uczącej się w wieku do 25 lat; o takie dofinansowanie można ubiegać się jeden raz w roku,

c)   dopłat do wypoczynku w dni wolne od pracy zorganizowanego w formie turystyki grupowej;

o takie dofinansowanie można ubiegać się jeden raz w roku, 



3. Finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej w formie:

a)  dofinansowanie  działalności  sportowo-rekreacyjnej  organizowanej  w  postaci  różnych  form

rekreacji ruchowej, sportu, uczestnictwa w imprezach , wyjazdów weekendowych oraz rekreacyjno

- wypoczynkowych wyjazdów organizowanych w czasie wolnym od pracy;

b) dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci imprez artystycznych 

 i kulturalnych lub dofinansowania zakupu biletów do kina, teatru, na wystawy,  paczek

dla dzieci w wieku do ukończenia 15 roku życia.

4.  Decydując  się  na  wybór  formy  pomocy  udzielonej  pracownikowi,  pracodawca  kieruje  się

wnioskami  wynikającymi  z  przeprowadzonego  przez  pracodawcę  rozeznania  sytuacji  socjalnej

pracownika.

Decyzje o celowości wsparcia pracownika pomocą rzeczową lub finansową   podejmuje dyrektor

szkoły w uzgodnieniu z komisją socjalną, która opiniuje decyzje pracodawcy.

Rozdział V. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§8

1.       Ze świadczeń funduszu mogą korzystać:

a)    pracownicy zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, na

okres próbny,  w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, powołania, mianowania, wyboru.

b)   pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i dla poratowania zdrowia,

c)  emeryci i renciści - byli pracownicy zakładu, dla których zatrudnienie u pracodawcy stanowiło

ostatnie  miejsce  pracy  przed  uzyskaniem  prawa  do  emerytury  lub  renty.  

d) członkowie rodzin pracowników, wskazanych w pkt. a –c, na wniosek pracownika.

2. Za członków rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt. d, uważa się:

a)  pozostające na utrzymaniu i wychowaniu  dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na

wychowanie dzieci w ramach rodziny zastępczej, do czasu ukończenia przez nich nauki, nie dłużej

jednak niż do ukończenia 25 roku życia,

b)  osoby wymienione  wyżej,  będące  osobami,  w  stosunku  do  których  orzeczono  znaczny  lub

umiarkowany  stopień  niepełnosprawności  -  bez  względu  na  wiek,  (po  udokumentowaniu

orzeczeniem ZUS),

c) współmałżonków,



d) dzieci po zmarłych pracownikach – jeżeli były na ich utrzymaniu – do lat 18, a jeżeli nadal

kształcą się w szkole, do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia (po

udokumentowaniu tych faktów).

Rozdział VI. Zasady i tryb ubiegania się o świadczenia socjalne

§9

1. Przyznawanie pomocy socjalnej  oraz wysokość świadczeń z ZFŚS uzależnia się od sytuacji 

życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Wypłacenie przyznanej pomocy uzależnione

jest od posiadanych środków.

2. Podstawą korzystania z pomocy ZFŚS jest złożenie wniosku wraz z oświadczeniem o sytuacji

socjalnej uprawnionego (załącznik nr 1).

Na prośbę pracodawcy osoba ubiegająca się o pomoc z ZFŚS składa potwierdzenie o dochodach

uzyskanych  w  poprzednim  roku  kalendarzowym  lub  za  ostatnie  3  miesiące  przed  złożeniem

wniosku o pomoc z ZFŚS, lub uzupełnia inna dodatkową dokumentację potwierdzającą zasadność

wniosku.

3. Osoby ubiegające się o  pomoc z ZFŚS  składają wnioski do pracodawcy. Z  wnioskiem

o przyznanie zapomogi losowej osobie uprawnionej,  może wystąpić także   z własnej inicjatywy

pracodawca  lub zakładowa organizacja związkowa.

4.   Sytuację materialną osoby uprawnionej, która ubiega się o świadczenie socjalne należy ustalić

w oparciu o dochód przypadający na osobę w rodzinie osoby uprawnionej.

5.   Przy wyliczaniu dochodu należy uwzględnić:

- dochody własne oraz członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

- dochody z prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej (wyliczone tak jak do naliczania

zasiłku rodzinnego);

- zasiłek rodzinny, wychowawczy, alimenty, rentę rodzinną;

- inne dochody np. współmałżonków pracujących za granicą na zasadzie oświadczenia

(nieudokumentowane).



Rozdział VII. Zasady przydzielania świadczeń na pomoc mieszkaniową

§10

1.   W ramach środków przeznaczonych na pomoc mieszkaniową uprawnieni mogą otrzymać:

 Zwrotną pożyczkę mieszkaniową, zwaną dalej pożyczką mieszkaniową przeznaczoną na:

a)  remont mieszkania

b)  remont domu

c) budowę domu lub lokalu w budynku wielorodzinnym

d) uzupełnianie wkładu mieszkaniowego

e) adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe

f) zakup mieszkania lub domu

§11

1.  Wysokość pożyczki mieszkaniowej wynosi maksymalnie 5000 zł.

2. Oprocentowanie pożyczek wynosi 5% w stosunku rocznym.

3.  O udzielanie pożyczki mieszkaniowej można ubiegać się wyłącznie po spłacie poprzedniej.

4.  Wnioski  rozpatruje  Komisja  Socjalna wg kolejności  wpływu i  czasu oczekiwania po spłacie

poprzedniej.

5. Warunkiem przyznania pożyczki jest złożenie pisemnego wniosku do dyrektora Zespołu Szkół

 w Reczu, który zawierać powinien:

a) imię i nazwisko pożyczkobiorcy,

b) wysokość pożyczki,

c) okres spłaty/ nie dłuższy niż 3 lata,

d) cel na jaki przeznaczona będzie pożyczka mieszkaniowa,

e) nazwisko poręczycieli,

f)  niespełnienie w/w warunków jest powodem odrzucenia wniosku,

7.  Spłatę pożyczki określa umowa wraz z wnioskiem (załącznik nr 2), którą pożyczkobiorca w

obecności poręczycieli podpisuje z dyrektorem szkoły.

8. Nie spłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w razie:



a) wygaśnięcia stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy,

b) wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie porzucenia pracy przez pracownika,

c) rozwiązania stosunku pracy (za wypowiedzeniem lub innej formie).

9.  Pożyczkobiorca jest zobowiązany do regularnego spłacania zaciągniętej pożyczki.

Nie potrącenia jej z listy płac nie stanowi okoliczności usprawiedliwiającej.

§12

1.  W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może ulec:

a) zawieszeniu na czas określony na pisemny wniosek pożyczkobiorcy skierowany do dyrektora.

Decyzje podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej,

b) umorzeniu w przypadku śmierci pożyczkobiorcy,

c) w przypadkach losowych (pożar, powódź) można umorzyć spłatę w wysokości 25-75%,

 (w zależności od poniesionych strat i sytuacji materialnej).

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 13

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego  uzgodnienia ze związkami zawodowymi działającymi

w Zespole Szkół w Reczu oraz po zapoznaniu się z nim Komisji Socjalnej.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące

przepisy prawa.

3.  Zmiany  do  regulaminu  wprowadza  Dyrektor  Zespołu  Szkół  w  trybie  przewidzianym  dla

wprowadzenia regulaminu.

Uzgodniono ze związkami zawodowymi                                                              dyrektor



Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS Zespołu Szkół w Reczu

W N I O S E K
o udzielenie świadczenia  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Zespole Szkół w Reczu

1. Imię i nazwisko…………………………...…………………………………………………………

adres  zamieszkania ………………………...…………………………………………………………

2. Liczba osób zamieszkujących wspólnie i prowadzących wspólnie ze mną gospodarstwo domowe:
…………..,                                                                                                                                             
w tym:                                                                                                                                                     
a) współmałżonek tak – nie (podkreślić właściwe)                                                                                
b) dzieci małoletnie lub uczące się (do 25 roku życia – wpisać liczbę) 
……………………………….                                                                      
c) inne osoby 
…………………………………………………………………………………………...

3. Rodzaj świadczenia socjalnego, o które się ubiega (podkreślić właściwe):                                       
a) zapomoga losowa,
b) pomoc finansowa w okresie zwiększonych wydatków socjalno-bytowych,
c) „wczasy pod gruszą”,
 d) dofinansowanie do wypoczynku organizowanego dla dzieci,                                                          
e) dofinansowanie do turystyki zorganizowanej w dni wolne od pracy,                                                
f) dofinansowanie do innych form wypoczynku, w tym działalności sportowo-rekreacyjnej, 
kulturalno-oświatowej,                                                                                                                   
g)zapomoga socjalna  …………………………………………………………………………………

(jaka)                                                                                              

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………................................................................................................

4.  Oświadczenie  uprawnionego:  „Oświadczam,  że  w  ciągu  ostatnich  3  miesięcy*  dochody
miesięczne  w  mojej  rodzinie  przypadające  na  jednego  członka  (podlegające  opodatkowaniu)
mieszczą się    w następującym przedziale finansowym (wstawić „x” we właściwej rubryce):

do 1 000,00 zł powyżej 1 000,00 zł

 
Dane podane we wniosku są zgodne z moją rzeczywistą sytuacją finansową

……………………………… ……….…………...          
(data) (podpis)

                                                                                                                                         

5.  Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół:

………………………………………………………………………………………………………....
.                       
                                                                                                                                              (data i podpis)



Podstawa prawna: Ustawa  z 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS Zespołu Szkół w Reczu
Recz, dnia.......................................

.................................................................
(nazwisko i imię)

………………………………………………
(stanowisko)

.................................................................
(nr telefonu służbowego – domowego)

 ................................................................
(numer konta)*

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

       Dyrektor 
Zespołu Szkół w Reczu

WNIOSEK
o udzielenie pomocy finansowej ze środków

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Proszę  o  udzielenie   ze  środków Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  pożyczki

w wysokości...................................... złotych z przeznaczeniem na:

1) uzupełnienie wkładu na spółdzielcze mieszkanie lokatorskie;

2) uzupełnienie wkładu na spółdzielcze mieszkanie własnościowe;

3) uzupełnienie wkładu własnego przy budowie domu jednorodzinnego, lokalu w małym domu

mieszkalnym;

4) nabycie lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego od osoby fizycznej;

5) opłacenie kaucji mieszkaniowej;

6) pokrycie opłat wymaganych przy zakupie mieszkania;

7) przystosowanie mieszkania do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej;

8) remont,  modernizację mieszkania,  domu jednorodzinnego,  lokalu w małym domu mieszkal-

nym;

9) adaptację pomieszczeń  niemieszkalnych do celów mieszkalnych.

Oświadczam, że:



1. Moja rodzina składa się z …………... osób.

2. Dochody wszystkich członków rodziny wynoszą brutto ………………… zł.

3. Miesięczny dochód na jednego członka rodziny brutto wynosi ……………….. zł.

                                                                                                                                                                          

Uzasadnienie złożenia wniosku: …………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…...

                                                                                                                   Podpis wnioskodawcy:

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

Opinia Komisji  ds.  przyznawania pomocy finansowej  ze środków Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych. 

Komisja proponuje:

1. Przyznać pożyczkę w kwocie złotych……………………………………….………………………………..

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………..

z przeznaczeniem ……………………………………………………………………………………………………..

2. Załatwić odmowie z powodu: ……………………………..……………………………………………...……

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

3. Odroczyć  rozpatrzenie  wniosku  do czasu  wyjaśnienia  następujących okoliczności:

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

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



                          Podpisy dyrektora:

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

…………………………………………

              (miejscowość, data)

UMOWA POŻYCZKI

Zawarta w dniu …………………… pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół  w Reczu reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………… -     Dyrektora Szkoły

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

zam.  w  …………………………………………………………………………………………………………………….………  zwanym  dalej

„pożyczkobiorcą” o następującej treści:

§ 1

Dyrektor szkoły udziela pożyczkobiorcy pożyczki  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  przeznaczonej  na:

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

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

§ 2

Pożyczka została udzielona na następujących warunkach:

1. Pożyczka wraz z należnymi odsetkami winna być spłacona w ciągu  ……………………………lat począwszy od dnia

………………... do dnia …………………………………….

2. Pierwsza rata pożyczki wynosi …………………………. zł, a następna po ………………………. zł każda

3. Należne odsetki ustalone w ust. 1 na okres spłaty pożyczki wynoszą ……………………. zł

4. Oprocentowanie pożyczki w stosunku rocznym wynosi ……….% jest ono stałe i obowiązuje w okresie trwania

umowy, a odsetki nie podlegają kapitalizacji.

5. Łącznie  z  tytułu  raty  pożyczki  i  raty  odsetek  pożyczkobiorca  zobowiązuje  się  co  miesiąc  dokonywać

wpłat w wysokości: pierwsza rata …………………………………zł,  po ……………………………………. zł każda następna.

§ 3

Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wypłaty, uposażenia do potrącania rat pożyczki – zgodnie z §2 ust. 5

umowy – z przysługującego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, poczynając od dnia spłaty pierwszej raty.

§ 4

Nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku:

1. Wygaśnięcie stosunku pracy w następstwie porzucenia pracy przez pracownika oraz w razie stosunku pracy

w trybie art. 52 Kodeksu pracy lub za wypowiedzeniem z powodu nienależnego wywiązywania się pracown i-

ka      z jego obowiązków albo w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedz e-



niem.

2. Sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego (lokalu w małym domku mieszkalnym), na którego

budowę udzielona została niniejsza pożyczka.

3. Ustania członkowstwa pożyczkobiorcy w spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.

§ 5

Rozwiązanie stosunku pracy na zasadzie porozumienia, przejścia na emeryturę lub rentę nie powoduje zmiany warun-

ków pożyczki zawartych w niniejszej umowie. W tym przypadku jednak zakład ustali -  w porozumieniu z pożyczkobior-

cą - sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 04 marca 1994r.                  

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 7

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: pożyczkobiorca oraz za-

kład pracy.

                                           Podpisy dyrektora:

………………………………………

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

              (podpis pożyczkobiorcy)                                                                       (pieczątka zakładu pracy)

Poręczam solidarnie za pożyczkobiorcę:

1. …………………………………………………. 2. ………………………………………………….

                    (imię i nazwisko)                                              (imię i nazwisko)      

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

                   (adres zamieszkania)  (adres zamieszkania)

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

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

                      (seria i nr dowodu)                                                                                                                                             (seria i nr dowodu)

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

               (własnoręczny podpis pożyczkobiorcy)                                                                                                         (własnoręczny podpis pożyczkobiorcy)

Potwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli:



Recz, dn. ………………………………………………             ……………………………………………………….

                                                                                                  (pieczątka i podpis dyrektora)

…………………………………………………………………….

(pieczątka zakładu pracy)


