Załącznik nr 3 do regulaminu
wykorzystania ZFŚS ZS nr 2
w Kwidzynie

Zasady udzielania pomocy w celu uzyskania lub remontu mieszkania
1. Uprawnionymi do otrzymania pożyczki w celu uzyskania lub remontu mieszkania są:
a)

pracownicy zatrudnieni w na podstawie:

-

umowy o pracę na czas nieokreślony,

-

powołania,

-

mianowania,

b) emeryci i renciści – nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi,
c) pracownicy zatrudnieni na czas określony, pod warunkiem, że czas spłacenia
pożyczki nie może być dłuższy niż czas obowiązywania umowy o pracę.
2. W ramach środków przeznaczonych na pomoc mieszkaniową uprawnieni pracownicy
mogą otrzymać zwrotną pożyczkę przeznaczoną na:
a) remont i modernizację mieszkania, domu oraz adaptację pomieszczeń na cele
mieszkaniowe – w wysokości do 5000 zł,
b) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego - w wysokości do 6000 zł
c) wykup lokalu mieszkalnego – w wysokości do 6000 zł,
d) budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu mieszkalnym - w wysokości
do 6000 zł.
3. Pożyczka na cele określone w pkt 2, lit. b, c, d przyznawana jest tylko jeden raz w trakcie trwania
stosunku pracy.
4. Do wniosku z pkt. 2, lit. b, c, d należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające cel pożyczki.
5. Okres spłaty pożyczki wynosi 3 lata.
6. Wnioski o następną pożyczkę można składać po całkowitym spłaceniu poprzedniej.
7. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu i w miarę posiadanych środków.
8. W przypadkach losowych ( np. pożar lub zalanie mieszkania ) wniosek może być rozpatrywany
poza kolejnością.
9. Warunkiem przyznania pożyczki są :
a) złożenie wniosku na druku obowiązującym w szkole,
b) poręczenie wniosku przez dwie osoby zatrudnione w placówce na czas nieokreślony
lub emerytów i rencistów – nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
10. Spłata pożyczki następuje według zasad określonych w umowie.
11. W uzasadnionych przypadkach spłata może być zawieszona na określony czas lub umorzona w
przypadku śmierci lub kalectwa pożyczkobiorcy.
12. Decyzję w powyższych sprawach każdorazowo podejmuje dyrektor szkoły.
13. Pożyczka przeznaczona na pomoc mieszkaniową oprocentowana jest w wysokości 5 % od
wysokości pożyczki - naliczane jednorazowo w dniu podpisania umowy.

