
ZARZĄDZENIE NR 9/2016
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 8 lutego 2016 r.

zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Pysznicy

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 111 )

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Pysznicy, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia Nr 4/2013 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następującą zmianę:

1) załącznik nr 3 do regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Tadeusz Bąk
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               Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016 

               Wójta Gminy Pysznica 

               z dnia 8 lutego 2016 r. 

Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS 

 

UMOWA Nr ........... 

o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

na cele mieszkaniowe 

zawarta w dniu......................... pomiędzy Wójtem Gminy Pysznica zwanym dalej 

Pracodawcą, a Panią/Panem …………………………………………………………………… 

zam. ………………………………………………….............................., posiadającą(ym) 

dow. osob. seria .................................wydany przez  ……………………................................., 

zwaną(ym) dalej Pożyczkobiorcą została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1. Decyzją nr ................ z dnia …...................... podjętą w porozumieniu z Komisją Socjalną  

w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 111) oraz regulaminem Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Pysznicy została przyznana Pani / Panu ze 

środków ZFŚS pożyczka w wysokości ....................... zł słownie: .................................... 

złotych z przeznaczeniem na ................................................................... 

§ 2. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości w ........ ratach miesięcznych. Rozpoczęcie 

spłaty następuje od dnia ….....................  w wysokości: I rata ………..zł, następne raty po 

.............. zł. Oprocentowanie pożyczki na cele mieszkaniowe wynosi 1%. Kwota 

oprocentowania jest płatna jednorazowo przy wpłacie I raty.  

§ 3. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącenia należnych rat pożyczki zgodnie  

z § 2. niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, poczynając od 

podanego dnia spłaty I raty. 

§ 4. Niespłacona kwota pożyczki podlega spłacie niezwłocznie w przypadku: 

a) rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę w drodze samowolnego porzucenia 

pracy, przez Pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pożyczkobiorcy, przez 

pożyczkobiorcę w drodze wypowiedzenia, 

b) sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu, na budowę którego została udzielona 

pożyczka. 
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§ 5. Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków 

udzielonej pożyczki zawartych w niniejszej umowie. 

W tym przypadku jednak Pracodawca ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób 

zapłaty i zabezpieczenie pożyczki. 

§ 6. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 7. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron umowy. 

 

 

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

  (podpis Pożyczkobiorcy)    (podpis Pracodawcy) 

 

W razie nie uregulowania we właściwym czasie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę 

ze środków ZFŚS, w y r a ż a m y zgodę – jako solidarni współodpowiedzialni – na pokrycie 

należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę. 

Poręczyciele: 

 

1. Pan(i)  ...................................................................., zam. ........................................................ 

DO seria i nr ............................. wydany przez ......................................................, miejsce 

pracy .................................................................................................................. 

 

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

                                                                                           (czytelny podpis) 

 

2. Pan(i)  ...................................................................., zam. ........................................................ 

DO seria i nr ............................. wydany przez ......................................................, miejsce 

pracy .................................................................................................................. 

 

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

                                                                                              (czytelny podpis) 

Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez 

nich podpisów. 

                                                                                                          

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

(data, pieczęć i podpis) 
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