
Załącznik nr 6 

 

WNIOSEK 
o  przyznanie  pożyczki  z  zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych na cele mieszkaniowe 

 
Nazwisko  i  imię  ……………………………………………………….………… tel. ……………....……………. 

Dowód Osobisty ………………………………………………  PESEL……………………………......................... 

Miejsce  pracy /obecne lub byłe/…………………………………….…………………….......…..……................. 

Stanowisko………………………………………………………………..……………………………..……………. 

Adres  zamieszkania……………………………………….....………...………………......…..……………………. 

Uprzejmie  proszę  o przyznanie   ze  środków  zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych pożyczki  

w wysokości  ….……….....zł, słownie…………………………...…....................………………………………. zł  

z  przeznaczeniem  na :     1.  remont  i  modernizację  mieszkania 
                      2.  budowa  domu 
                      3.  wkład  na  mieszkanie 
                      4.  adaptacja pomieszczenia  na mieszkanie 

 

1. Oświadczam, że liczba członków mojej rodziny (wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) 

wynosi …. osób. 

2. Oświadczenie  o dochodach brutto (czyli przychód brutto - składki ZUS 13,71%, - koszty uzyskania przychodu ) z ostatniego 

miesiąca przed złożeniem wniosku: 

a) suma moich dochodów z ostatniego miesiąca, wynikająca  z zatrudnienia ……….…………..……. zł 

b) suma mojej emerytury, renty z ostatniego miesiąca …………….………………….…... zł 

c) suma pozostałych dochodów z ostatniego miesiąca …………..………………………... zł 

d) suma dochodów współmałżonka z ostatniego miesiąca ……….…………..………….. zł 

e) suma dochodów innych członków rodziny z ostatniego miesiąca ................................. zł 

 

2. Oświadczam, że miesięczny łączny dochód  wszystkich członków mojej rodziny wspólnie 

zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe w przeliczeniu na jedną osobę  wynosi 

…………..….zł 

 

 

Oświadczam , że  ostatnią umowę pożyczkę podpisywałem(am) ………………………r. (dokładna data) . 

 Ostatnią ratę pożyczki zapłaciłem(am)  w  miesiącu  ……………..……...…………......…r (dokładna data). 

 

………………..……….dnia……....…………                …………….....……………      …………………………. 
                                                                                                                        podpis  wnioskodawcy                            podpis współmałżonka 

 
                                                                                         
 

…………………………………….                                       
      pieczęć  zakładu  pracy  wnioskodawcy      
                                                   
 

Zaświadcza  się, że Pan/i……………………………………………… jest  zatrudniony/a na  stanowisku 
………………………… w  tutejszej  szkole, placówce  na  czas  nieokreślony / na  umowie  terminowej. Jednocześnie  
Dyrektor………..……………………… zobowiązuje  się w  przypadku  przyznania 
Panu/i……………………………………….………..… pożyczki  ze  środków zakładowego  funduszu  świadczeń  
socjalnych  do  potrącania  z  wynagrodzenia  miesięcznych rat  ustalonych  w  umowie  oraz  kwoty  te  przekazywać  
na  konto  zakładowego  funduszu świadczeń  socjalnych. Ponadto  w  przypadku  rozwiązania stosunku  pracy  lub 
przeniesienia wnioskodawcy,  Dyrektor  niezwłocznie  zawiadomi  CUWJO  w Poznaniu o  tym  fakcie. 
 
……………….………….dnia …….......…………… 



 

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

               pieczęć i podpis komórki płatniczej                                                                                                                   pieczęć  i  podpis  dyrektora  
z wpisem kwoty  poborów wpływającej na konto   
 
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                        
Oświadczam,  że  zamieszkuję  :  w  bloku  spółdzielczym*, domu wielorodzinnym*,                                                            
                                                            w  domu  jednorodzinnym * 
 
mieszkanie  wymaga  remontu, modernizacji  w  następującym  zakresie…………………………….……….. 

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

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

*  niepotrzebne  skreślić 

 

Otrzymaną  pożyczkę  zobowiązuję  się  spłacić  w  miesięcznych  ratach  zgodnie  z  umową. Równocześnie  wyrażam  
zgodę  na  potrącanie  przez  zakład  pracy  miesięcznych  rat  pożyczki z  mojego  wynagrodzenia. w/w  oświadczenia  
składam  w  obecności  pracownika  pod  rygorem odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań . 
 

✓ Wiarygodność wyżej przedstawionych danych potwierdzam poniższym własnoręcznym podpisem, 
świadoma/y/ odpowiedzialności przewidzianej w § 15 Regulaminu.  

✓ Częścią integralną wniosku jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.. 

 
 
                   
  
 
………….……..………………........…                       …………………...                ........…….………………………………  
Podpis przyjmującego oświadczenie                               Data                                Podpis składającego oświadczenie                                                                                                           
                                                                                                                                                      

Załączniki  do  wniosku  ………………………………………………….………………………………………................….. 

Przyznaną pożyczkę proszę: 

 Pozostawić do odbioru w kasie  

 Przygotować czek elektroniczny, do odbioru środków w banku 
 

 

 

Komisja Socjalna na posiedzeniu w dniu........................................... proponuje:                                                                                                 

1. Przyznać pożyczkę w kwocie.............................. zł  słownie..........................................................................                                                                                             

2. Nie przyznać pożyczki z powodu  ...................................................................................................................   

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

podpisy członków Komisji 
 

Decyzja Pracodawcy :                                                                                                                                                                              

1. Przyznaję pożyczkę w kwocie............................... zł                                                                                                                

2.  Nie przyznaję pożyczki z powodu  .............................................................................................................. 

 

               .........................................................                                                            
data i podpis Pracodawcy 

Uzgodniono :  ......................................         ...........................................                                                                                 
ZNP                                             NSZZ "Solidarność" 

 
 

 


