
Załącznik nr 10 do Regulaminu ZFŚS 

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie 

 

Wniosek o przyznanie pożyczki                                                                                              

z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie 

I.    

1. Nazwisko i imię ......................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania .................................................................................................... 

3. Miejsce pracy i stanowisko ........................................................................................ 

Proszę o przyznanie pożyczki z ZFŚS w wysokości.................................................................... 

słownie: ........................................................................................................................................ 

z przeznaczeniem na .................................................... i rozłożenie spłat na okres..................... 

Rodzaj aktualnie zajmowanego mieszkania ................................................................................ 

Główny najemca lokalu ............................................................................................................... 

Ilość członków rodziny na utrzymaniu ........................................................................................ 

Dochód miesięczny na 1 członka rodziny .................................................................................... 

II. Zgoda administratora mieszkania na przeprowadzenie remontu, modernizacji 

        /jeżeli dotyczy/ 

        Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

……………………………. 

/pieczęć firmowa, podpis/ 

III. Oświadczenie pożyczkobiorcy o liczbie /ile razy/ pobieranych pożyczek z ZFŚS: 

1. na budowę domu .............................. 

2. na remont i modernizację mieszkania ................................... 

3. na remont i modernizację domu ........................................... 

4. na uzupełnienie wkładu .................................. 

 

Na poręczycieli proponuję**: 

1. Pani/Pan .................................................................................................................................. 

Dowód osobisty /seria, numer/ .................................................................................................... 

Wydany przez .............................................................................................................................. 

Adres zamieszkania ..................................................................................................................... 

Miejsce pracy ............................................................................................................................... 

 

2. Pani/Pan ................................................................................................................................... 

Dowód osobisty /seria, numer/ .................................................................................................... 

Wydany przez .............................................................................................................................. 

Adres zamieszkania ..................................................................................................................... 

Miejsce pracy .............................................................................................................................. 

 

 



 

3. Pani/Pan ............................................................................................................................. 

Dowód osobisty /seria, numer/ .............................................................................................. 

Wydany przez ........................................................................................................................ 

Adres zamieszkania ............................................................................................................... 

Miejsce pracy ......................................................................................................................... 

 

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

       /podpis pożyczkobiorcy/  

IV. Potwierdzenie zatrudnienia pożyczkobiorcy: 

 

 

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

          /pieczęć firmowa/                                                                                /data/ 
 

Zaświadcza się, że Pani/Pan ......................................................................................................... 

jest zatrudniona na stanowisku .................................................................................................... 

w wymiarze .................................................   od dnia ................................................................. 

Charakter zawartego stosunku pracy ........................................................................................... 

Staż pracy w oświacie .................................................................................................................. 

miesięczne ostatnio pobierane uposażenie brutto ...................................................... . 

Wniosek popieram/nie popieram wniosku*: 

 

 

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

/gł. księgowy, pieczęć i podpis/                                         /pracodawca, pieczęć i podpis/ 

 

V. Adnotacje księgowej prowadzącej kartoteki pożyczkobiorców o częstotliwości korzystania z 

kredytów ZFŚS i stanie zadłużenia. 

Pracownik korzystał ….razy z kredytu z ZFŚS i posiada zadłużenie/nie posiada zadłużenia*. 

 

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

                                                                                                   /pieczęć i podpis/ 

VI. Opinia organizacji związkowych: 

Popieram wniosek/nie popieram wniosku*. 

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

                                                                                                   /pieczęć i podpis/ 

W przypadku wniosku o przyznanie pożyczki na budownictwo indywidualne należy dołączyć: 

1. tytuł własności działki 

2. pozwolenie na budowę 

3. skrócony kosztorys 

4. zestawienie wykonanych robót i zgromadzonych materiałów 

Okres spłaty pożyczki: 1 rok oprocentowanie w wysokości 5%. 

 
*  niepotrzebne skreślić 

 

 


