


2. Wydziela się środki naliczane na emerytów i rencistów- byłych pracowników- które

dzielone są wg odrębnego regulaminu.

3. Niewykorzystane środki przechodzą do puli środków na rok następny.

§5

Środki Funduszu są przyznawane w formie pieniężnej. 

§6

1. Działalność prowadzona jest w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków sporządzony przez

pracodawców w uzgodnieniu z organizacją związkową w terminie do 31 marca każdego roku.

2. Świadczenia z Funduszu przyznaje Zarząd w uzgodnieniu z przedstawicielami ZNP

upoważnionymi przez Zarząd Oddziału w ilości 4 osób.

3. Wszystkie świadczenia mają charakter uznaniowy i przydzielane są na wniosek uprawnionego.

4. Osoba, której odmówiono przyznania świadczenia ma prawo wystąpić z wnioskiem o ponowne

rozpatrzenie sprawy.

§7

1. Z pomocy na cele mieszkaniowe mogą korzystać osoby uprawnione zatrudnione na czas

nieokreślony.

§8

•  

Środki Funduszu przeznacza się na Pożyczki mieszkaniowe oprocentowane od 1% do 3% w skali roku. 

§9

1. Osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu zobowiązana jest we wniosku wykazać:

1) dochód na jedną osobę w rodzinie brutto - średnia z ostatnich 3-ch miesięcy.

Uwaga! Do dochodu nie wlicza się:

- osób zdolnych do pracy i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy,

- nie uczących się dzieci.

2) przedstawić aktualną sytuację rodzinną i życiowa potwierdzoną własnoręcznym podpisem.

2. Wniosek składa się do Pracodawcy.

§ 10

1. Wykazanie we wniosku nieprawdziwych danych spowoduje, że:

1) wniosek nie będzie rozpatrzony.

2) działanie takie może być uznane za próbę wyłudzenia nienależnego świadczenia.
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§ 11

Zasady udzielania pomocy z Funduszu na cele mieszkaniowe: 

1. Środki Funduszu w zakresie pomocy mieszkaniowej przeznacza się na:

1) pokrycie kosztów związanych z zakupem lokalu mieszkalnego.

2) remonty i modernizacja lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.

2. Z pomocy na cele mieszkaniowe mogą korzystać osoby uprawnione zatrudnione na czas

nieokreślony.

3. Pomoc będzie udzielana zgodnie z kolejnością składanych wniosków, ich zasadnością i

prawidłowością w ramach posiadanych środków.

4. Umowa pożyczki zawiera: wysokość oprocentowania, czas spłaty, tzn. wysokość rat.

5. Zawarcie umowy warunkuje poręczenie przez dwóch żyrantów zatrudnionych na czas

nieokreślony i posiadających zdolność kredytową.

1) w szczególnie uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może ulec zawieszeniu na okres nie

dłuższy niż 3 miesiące;

2) w razie rózwiązania stosunku pracy pożyczkobiorca zobowiązany jest do uregulowania w

całości niespłaconej kwoty;

3) w razie śmierci pożyczkobiorcy zadłużenie spłacają spadkobiercy;

4) w razie braku spłat przez pożyczkobiorcę obciążeni są żyranci - stosownie do Umowy Pożyczki.

§ 12

Regulamin udostępr:t.i.aisię d0 wgląd,w fila żądanie każdej dyrektor jednostki zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w danej placówce. 

§ 13

Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia stron zawierających niniejszy Regulamin. 

§ 14

Załącznikami do regulaminu są: 

Załącznik Nr 1 wzór wniosku o przyznanie pomocy z Funduszu. 

Załącznik Nr 2 wzór umowy o pożyczkę. 

Załącznik Nr 3 wzór oświadczenia poręczycieli. 

Załącznik Nr 4 progi przyznawanych pożyczek. 

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem uzgodnienia. 
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Reprezentacja dyrektorów: Za Zarząd Oddziału ZNP 

Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Związe'.: �Jur.lyciz:stwn Polskiego ddzialu ZNP 
Oddział Warszawa Praga-Południ udnie 

Wawer Wesoła r 
03-964 Warszav,a. al St. i'Jednoczon

tel/fax 22 G71 7.1 35 ko ska 

Nazwa placówki oświatowej 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Wesoła m.st. Warszawy 

Przedszkole nr 259 „Leśna Bajka" 

Przedszkole nr 260 

Przedszkole nr 261„Pod Dębami" 

Przedszkole nr 262 

Przedszkole nr 434 „Na Górce" 

Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława 

Staszica 

Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej 

Organizacji Wojskowej 

Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki 

Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich 

Odkrywców 

Poradnia Psychologiczo - Pedagogiczna nr 

23 
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