Zarządzenie Nr 2/2012
Dyrektora
Gminnego Zespołu Oświaty w Szaflarach
z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Międzyzakładowego Funduszu Mieszkaniowego
w Szaflarach.
Na podstawie § 3 ust. 2 Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Szaflarach, stanowiącego
załącznik do uchwały Nr XXXIII/156/2009 Rady Gminy Szaflary z dnia 2 marca 2009 r. w
sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Zespół Oświaty w
Szaflarach z późn. zm., z a r z ą d z a m, co następuje:
§1
Nadaję Międzyzakładowemu Funduszowi Mieszkaniowemu w Szaflarach Regulamin
określający organizację i zasady funkcjonowania funduszu w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr …. /2012
Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty
w Szaflarach z dnia …………. 2012 roku

REGULAMIN
Międzyzakładowego Funduszu Mieszkaniowego
w Szaflarach
§1
Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi:
1. Art. 8 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr
79, poz.854 z późn. zm.).
§2
1. Międzyzakładowy Fundusz Mieszkaniowy w Gminie Szaflary, zwany dalej MFM
tworzą środki przekazywane przez:
a) placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Szaflary,
b) Urząd Gminy w Szaflarach,
c) Gminny Zespół Oświaty w Szaflarach,
d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach,
zwane dalej Pracodawcami.
2. Obowiązkowe wpłaty Pracodawców do Funduszu określa się w wysokości 20 %
corocznego odpisu na ZFŚS pomniejszonego w placówkach oświatowych o
świadczenia urlopowe nauczycieli, wynikające z art. 53 Karty Nauczyciela.
§3
Fundusz zwiększają:
1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu,
2. Odsetki od pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe.
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§4
Środkami Funduszu administruje Gminny Zespół Oświaty w Szaflarach, zwany dalej GZO
na podstawie Uchwały Nr XXI/89/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/156/2009 Rady Gminy Szaflary z dnia 2 marca 2009
r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Zespół
Oświaty w Szaflarach, według zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, uzgodnionych z
Pracodawcami i Związkami Zawodowymi.
§5
Do korzystania ze świadczeń Funduszu są uprawnieni Pracownicy zatrudnieni u
Pracodawców, którzy przystąpili do Międzyzakładowego Funduszu Mieszkaniowego oraz
emeryci i renciści.
§6
1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na:
a) budowę domu jednorodzinnego,
b) remont lub modernizację mieszkania lub domu,
c) uzupełnienie wkładu własnego na zakup mieszkania lub domu,
d) zakup mieszkania lub domu,
e) spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania lub domu.
2. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 10.000,00 zł (słownie: Dziesięć tysięcy złotych).
§7
Warunki udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe:
1. W celu uzyskania pożyczki należy przedłożyć prawidłowo wypełnione dokumenty:
a) wniosek /zał. nr 1/,
b) trzy egzemplarze umowy o pożyczkę wraz z poręczeniem /zał. nr 2/,
2. Pożyczkę można uzyskać po uregulowaniu zobowiązania z tytułu wcześniej pobranej
pożyczki.
3. Ponadto w przypadku ubiegania się o pożyczkę na:
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a) budowę domu - należy dołączyć decyzję pozwolenia na budowę,
b) remont lub modernizację domu lub mieszkania należy dołączyć – jeden egzemplarz
aktu notarialnego lub dokument poświadczający posiadanie mieszkania w tym
mieszkania komunalnego lub spółdzielczego,
c) uzupełnienie wkładu własnego na zakup mieszkania lub domu - należy dołączyć
umowę kredytu udzielonego na cele mieszkaniowe wraz z zaświadczeniem z banku o
obowiązkowej wysokości wkładu własnego,
d) zakup mieszkania lub domu - należy dołączyć jeden egzemplarz aktu notarialnego lub
innego dokumentu nadającego prawo własności zakupionego mieszkania lub domu,
e) spłatę kredytu - należy dołączyć umowę kredytu udzielonego na zakup mieszkania lub
domu oraz jeden egzemplarz aktu notarialnego poświadczający zakup mieszkania lub
domu.
4. Wnioski o pożyczkę muszą być zaopiniowane przez osobę kierującą macierzystą
jednostką.
5. W przypadku małżeństw pracujących w zakładach należących do MFM - pożyczki
mogą być udzielone w wysokości 100% dla każdego z małżonków.
6. Pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe wymagają poręczenia dwóch osób
zatrudnionych u danego pracodawcy, albo dwóch emerytów lub rencistów byłych
pracowników danego pracodawcy.
7. Przekazanie udzielonej pożyczki może nastąpić w formie gotówkowej lub
bezgotówkowej:
a) przelewem na wskazane konto osobiste,
b) w kasie do osobistego odbioru przez pożyczkobiorcę.
§8
1. Komisja ds. przydziału pożyczek z Międzyzakładowego Funduszu Mieszkaniowego, w skład
której wchodzi po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w danym
zakładzie pracy lub po jednym przedstawiciela załogi w zakładach pracy tworzących
Międzyzakładowy Fundusz Mieszkaniowy rozpatruje wnioski i przyznaje pożyczki zgodnie z
postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
2. Komisja obraduje dwa razy w roku w czerwcu i w październiku.

3. Komisja rozpatruje wnioski wg daty wpływu do GZO i przyznaje pożyczki do
wysokości posiadanych środków.
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4. Komisja podejmuje decyzje o przyznaniu /odmowie/ pożyczek w formie uchwały
zwykłą większością głosów.
5. Komisja z każdego posiedzenia sporządza protokół.
6. Komisja przekazuje protokół wraz z kompletem dokumentów do GZO celem
realizacji.
7. W przypadku negatywnej decyzji Komisji Wnioskodawca ma prawo odwołać się do
Dyrektora GZO w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji. Decyzja Dyrektora po uzgodnieniu z Komisją - jest ostateczna.
§9
Spłaty pożyczek:
1. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 3 lata.
2. Udzielone pożyczki podlegają oprocentowaniu w wysokości 1% w stosunku rocznym.
3. Naliczone oprocentowanie nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszej spłaty
pożyczki.
4. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą niespłacona część pożyczki
podlega natychmiastowej spłacie. Zasady tej nie stosuje się do pracowników
przechodzących do innych jednostek na mocy porozumienia między zakładami, jeżeli
zakład przejmujący pracownika przystąpił do Funduszu.
5. Nie udziela się pożyczki osobom zatrudnionym na okres krótszy niż 1 rok.
Pracownicy sezonowi mogą otrzymać pożyczkę mieszkaniową po 2 sezonach.
6. Pracodawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia na piśmie o
rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy z pożyczkobiorcą, a także z osobą, która
złożyła wniosek o udzielenie pożyczki. Brak takiego powiadomienia skutkuje
obciążeniem niespłaconą kwotą pożyczki odpisu Pracodawcy do czasu jej spłaty.
7. Po rozwiązaniu umowy o pracę z pożyczkobiorcą spłata pożyczki może być rozłożona
na raty, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności.
§10
1. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, w szczególności:
a) śmierć pożyczkobiorcy,
b) utrata mienia spowodowana klęską żywiołową,
c) inny wypadek losowy,
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niespłacona część pożyczki może zostać umorzona do 100% jej wysokości.
2. Wniosek o umorzenie niespłaconej części pożyczki może być rozpatrzony przez
Komisję po zaopiniowaniu przez Pracodawcę.
3. Pożyczkobiorca, któremu została umorzona pożyczka nie może ponownie ubiegać się
o nową pożyczkę z MFM w okresie 3 lat od daty umorzenia.
§11
1. Wnioski o pożyczkę będą wypłacane przez GZO w Szaflarach po otrzymaniu
protokołu z zawartą w nim uchwałą Komisji rozpatrującej wnioski osób
ubiegających się o pożyczkę.
2. GZO nie zrealizuje wniosku o pożyczkę jeśli:
a) wnioskodawca nie spłacił wcześniejszych zobowiązań,
b) pracodawca nie wpłacił wymaganej kwoty na konto Funduszu.
§12
Regulamin jest udostępniany przez Pracodawcę na każde żądanie osoby uprawnionej do
korzystania ze świadczeń MFM.
§13
Świadczenia udzielane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi i nie mają charakteru
roszczeniowego.
§14
Regulamin wchodzi w życie po uzgodnieniu z Pracodawcami, ze Związkami Zawodowymi
i z Gminnym Zespołem Oświaty.
Dyrektor GZO

1. Za zgodność z obowiązującym prawem:

………………………

2. Przedstawiciel związków zawodowych:

………………………

3. Pracodawcy:
a) Wójt Gminy Szaflary:

………………………
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b) Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Szaflarach

………………………

c) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borze

………………………

d) Dyrektor Przedszkola w Szaflarach

………………………

e) Dyrektor ZSPiG w Bańskiej Niżnej

………………………

f) Dyrektor ZSPiG w Bańskiej Wyżnej

………………………

g) Dyrektor ZSPiG w Maruszynie Dolnej

………………………

h) Dyrektor ZSPiG w Maruszynie Górnej

………………………

i) Dyrektor ZSPiG w Szaflarach

………………………

j) Dyrektor ZSPiG w Skrzypne

………………………

k) Dyrektor ZSPiG w Zaskalu

………………………

l) Kierownik GOPS w Szaflarach

………………………
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Zał. nr1 do Regulaminu MFM

WNIOSEK O UDZIELENIE
pożyczki z Międzyzakładowego Funduszu Mieszkaniowego w Szaflarach
……………………………………………
(imię i nazwisko)

……………………………………………
(telefon)

……………………………………………
(miejsce zamieszkania)

……………………………………………
(miejsce zatrudnienia)

……………………………………………
(adres zameldowania)

……………………………………………
(seria i numer dowodu osobistego)

1. Proszę o przyznanie pożyczki na*:
a) budowę domu jednorodzinnego,
b) remont lub modernizację mieszkania lub domu,
c) uzupełnienie wkładu własnego na zakup mieszkania lub domu,
d) zakup mieszkania lub domu,
e) spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania lub domu,
f) w wysokości …………………………… zł . (słownie: ……………………………… )
2. Pożyczkę zobowiązuję się spłacić w ……… ratach miesięcznych. /zgodnie z § 9 ust. 1
Regulaminu gospodarowania MFM okres spłaty ustala się na okres do 3 lat/.
3. Oświadczam, że nie jestem obciążony/na/ zobowiązaniami, które uniemożliwiałyby mi
spłatę pożyczki.
4. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z treścią Regulaminu Międzyzakładowego Funduszu
Mieszkaniowego w Szaflarach.
…………………………………………
(data)

…………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Na poręczycieli proponuję:
1. ………………………
(nazwisko i imię)

2. ………………………
(nazwisko i imię)

………………………

……………………

(seria i nr dow. osob.)

(miejsce zatrudnienia)

………………………

……………………

(seria i nr dow. osob.)

(miejsce zatrudnienia)

1. ………………………………………….
(podpis poręczyciela)

2. ………………………………………….

…………………………………

(podpis poręczyciela)

(podpis kierownika zakładu pracy)

*właściwe podkreślić
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Zał. nr 2 do Regulaminu MFM

UMOWA NR ……/……/…….
W SPRAWIE POŻYCZKI Z MIĘDZYZAKŁADOWEGO FUNDUSZU
MIESZKANIOWEGO W SZAFLARACH
Zawarta w dniu ……………… pomiędzy Gminnym Zespołem Oświaty w Szaflarach, ul.
Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, NIP 735-278-32-46 reprezentowanym przez Zbigniewa
Stramę - dyrektora
a
Panem/Panią/.............................................. zam. .........................................................................
legitymującym/ą/ się dowodem osobistym ................................................................. zwanym
dalej pożyczkobiorcą.
§1
Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (Dz. U. z 1996 roku, Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), Regulaminu
Międzyzakładowego Funduszu Mieszkaniowego przyjętego Zarządzeniem Nr 2/2012
Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Szaflarach z dnia ……………………………,
Uchwały Komisji Mieszkaniowej Nr ……………… z dnia ……………….., została Panu/ni/
przyznana pożyczka z przeznaczeniem na*:
1. budowę domu jednorodzinnego,
2. remont lub modernizację mieszkania lub domu,
3. uzupełnienie wkładu własnego na zakup mieszkania lub domu,
4. zakup mieszkania lub domu,
5. spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania lub domu,
w wysokości …………………………. zł, słownie ………………………...………………… .
§2
1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości w …… ratach miesięcznych, pierwsza rata
w wysokości zł ........................... a każda następna w wysokości …………………. .
2. Raty płacone będą do 10 – go każdego miesiąca. Pierwsza rata wpłacona zostanie do dnia
........................................... .
§3
1. Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat z przysługującego
mu wynagrodzenia i innych należności z tytułu zatrudnienia /umowa o pracę/ poczynając
od miesiąca ………………………………roku*.
2. Spłaty rat pożyczek należy przekazywać na konto Gminnego Zespołu Oświaty
………………………………………………………......... w Banku Spółdzielczym
w Nowym Targu.
§4
1. Pożyczka mieszkaniowa podlega natychmiastowej spłacie w całości w razie:
1) rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy
pracownika lub wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika,
2) zasady tej nie stosuje się do pracowników przechodzących do innych jednostek na
mocy porozumienia między zakładami, jeżeli zakład przejmujący pracownika
przystąpił do Funduszu.
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§5
Do umowy mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Międzyzakładowego Funduszu
Mieszkaniowego w Szaflarach.
§6
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
pożyczkobiorcy, zakładu pracy i Gminnego Zespołu Oświaty w Szaflarach.
Poręczycielami są:
1) Pan/i ……………………………………… zam. ………………………………………
nr dow. osob. ……………………, zatrudniona w …………..…………………………
2) Pan/i ……………………………………… zam. ………………………………………
nr dow. osob. ……………………, zatrudniona w ………………………………..……
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej
wymienionego/ną/ ze środków MFM wyrażamy zgodę jako współodpowiedzialni na pokrycie
należnej kwoty z odsetkami z naszych wynagrodzeń.
…………………………………………
(podpis pożyczkobiorcy)

1……………………………………….
(podpis poręczyciela)

2. ………………………………………
(podpis poręczyciela)

stwierdzam własnoręczność podpisów
wnioskodawcy i poręczycieli poz. 1. i 2.

………………………………………..
(podpis Kierownika zakładu pracy )

stwierdzam kompletność dokumentów

………………………………………..
(data i podpis pracownika GZO)

………………………………………..
(data i podpis Dyrektora GZO)

_____________________
* właściwe podkreślić
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