
załącznik nr 7 

                                                              do regulaminu ZFŚS Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego 

                                                              w Knurowie  zatwierdzonego 30.06.2022r. 

 
Wniosek 

o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

 

1. Imię i nazwisko: ........................................................................................................................... 

2. Miejsce pracy: .............................................................................................................................. 

3. Stanowisko: .................................................................................................................................. 

4. Adres zamieszkania: ..................................................................................................................... 

 

Proszę o przyznanie mi pożyczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych                     

w wysokości:   ................................................. zł, słownie: ...................................................................... 

z przeznaczeniem na ................................................................................................................................,   

którą  zobowiązuję się spłacić w okresie .................  lat  (zgodnie z ustaleniami regulaminu). 

 

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej - oświadczam, że wysokość średniego dochodu miesięcznego 

brutto z ostatnich trzech miesięcy na jednego członka mojej rodziny wynosi: …….……................ zł, 

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

 

5. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy/a 

odpowiedzialności regulaminowej i karnej za składanie nieprawdziwych danych lub zatajenie 

prawdy. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego                      

w Knurowie, w celu rozpatrzenia mojego wniosku o wypłatę świadczenia z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, w zakresie i na zasadach wskazanych w Regulaminie 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, moich danych osobowych w zakresie 

rozeznania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

 

Knurów, dnia .......................................                                                            ..........................................  
                                                                                                                                     podpis składającego wniosek 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Uzasadnienie wniosku 

 

(podać m.in. warunki mieszkaniowe, czas użytkowania mieszkania, termin ostatniego remontu, termin 

otrzymania poprzedniej pożyczki  i datę spłaty ostatniej raty: m-c, rok) 

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

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

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

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

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

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

 

                                                                                                           

 

 ............................................ 
                                                                                                                                        podpis wnioskodawcy       



Potwierdzenie zatrudnienia 
 

Dyrekcja szkoły  zaświadcza, że:  

a. wnioskodawca pożyczki - Pan/Pani ...................................................................... jest zatrudniony/a 

jako  ...................................................................................................................................................; 
                                                               stanowisko i charakter stosunku pracy  

b. poręczyciel - Pan/Pani ........................................................................ jest zatrudniony/a jako  

............................................................................................................................................................; 
                                                               stanowisko i charakter stosunku pracy  

c. poręczyciel - Pan/Pani ........................................................................ jest zatrudniony/a jako  

............................................................................................................................................................; 
                                                                         stanowisko i charakter stosunku pracy  

 

 

                                                                                                  ................................................................. 
                                                                                                                                          pieczęć i podpis dyrektora                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Decyzja o przyznaniu pożyczki z ZFŚS 

 

 

Decyzja nr …………………………………. z dnia .............................................................  

 

W uzgodnieniu z komisją Socjalną, działając na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych: 

1. Przyznaję Pani/Panu - .......................................................................................................................... 

pożyczkę w wysokości: ................... zł   słownie: ...............................................................................     

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

i na warunkach ustalonych w umowie. Pożyczka podlega spłacie przez okres ........ lat, w ratach po: 

Pierwsza rata - .................................................................        

Druga rata - .....................................................................       

Następne raty - ................................................................ 

Rozpoczynając od dnia ................................................... 

 

2. Nie przyznaję  pożyczki na cele mieszkaniowe z powodu:  

 

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

      
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego 

 

Przedstawiciel  Związku Nauczycielstwa Polskiego         ………………………………………………..                            

……………………………… 

Przedstawiciel Pracowników 

……………………………… 

Przedstawiciel Związku  Zawodowego „OŚWIATA” 

……………………………… 

Przedstawiciel  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

……………………………… 

Pracowników Oświaty i Wychowania 

……………………………… 

 


