
Warszawa, dnia........................................... 

 

Komisja Socjalna   
Szkoła Podstawowa nr 12 

ul. Górnośląska 45 

00 - 458 Warszawa  
tel. (22) 628-11-41 

 
 

W N I O S E K  
w sprawie udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe  

dla emeryta/rencisty* 

 
............................................................................  
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 
...................................................................................................................................................................  
(dokładny adres zamieszkania, telefon) 

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

 
……………….……………………………...  

(seria, nr  dowodu osobistego) 
 
(PESEL) 

 
Proszę o przyznanie pożyczki 

 
ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

 
w wysokości: .......................................... złotych (słownie:) ........................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
1) zgodnie z § 11 pkt 2 Regulaminu Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, z przeznaczeniem 

określonym w pkt. 1-4** tj.: ………………………………………………………………………….……  
…………………………………………………...................................  . Okres spłaty pożyczki 5 lat.  

2) zgodnie z § 11 pkt 2 Regulaminu Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, z przeznaczeniem 

określonym w pkt. 5-8 **tj.: ………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………….. . Okres spłaty pożyczki 3 lata.  
Do wniosku dołączam wymagane w § 18  ust. 4 Regulaminu  Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych 

dokumenty: 

1. .................................................................................................................................................... 
 

2. .................................................................................................................................................... 
 

3. .................................................................................................................................................... 
 
Sposób wypłaty pożyczki: 
 
a) przelew na konto osobiste....................................................................................................................... 
 

(numer konta) 

b)przelew na konto spółdzielni  
.......................................................................................................................................................................  

(numer konta) 

 
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy(a) odpowiedzialności karnej 

- podstawa prawna: art. 272 i 273 w związku z art. 270 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r.nr 88, poz.553). 

 
Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z Regulaminem ZFŚS* 
 
Podane we wniosku dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu przyznania wnioskowanego świadczenia, zgodnie z 

regulaminem. Dane osobowe zawarte w dokumentach załączonych do wniosku o przyznanie świadczenia przetwarzane będą 
przetwarzane przez okres do 6 miesięcy od złożenia wniosku. Dane dotyczące rozliczeń świadczeń przyznanych z Funduszu 
przetwarzane będą przez okres 5 lat. Szczegółowe informacje na temat przetwarzanych danych osobowych podanych we wniosku, 
ich administratorów oraz przysługujących w związku z tym praw, mogą Państwo uzyskać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 12, ul. 
Górnośląska 45 Warszawa, lub kontaktując się pod nr tel. (22) 628-11-41 
 
 

...................................................................................  
(własnoręczny podpis wnioskodawcy)  

*właściwe podkreślić  
** właściwe wypełnić 



ADNOTACJA O STANIE ZADŁUŻENIA WNIOSKODAWCY 

 

1.Potwierdzam, że wnioskodawca Pan/i…………………………………………………………………….. 

 

nie posiada /posiada * zadłużenie w kwocie ………………….… z tytułu uzyskanej poprzednio pożyczki 

 

2.Poprzednia pożyczka została całkowicie spłacona dnia ……………………………………… 
 

 

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

 

 

..........................................................  
(data ) 

 
(podpis pracownika Biura)  

 

 

KOMISJA SOCJALNA 
 

Komisja Socjalna na posiedzeniu w dniu ………………………….….. wnioskuje o przyznanie pożyczki 
 

na cele mieszkaniowe dla emeryta/rencisty* 
 

Pana/i………………………………………………………………………………………………………….. 
 

w wysokości  ……………………… zł.(słownie złotych) ……………………………………......……….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 

z przeznaczeniem na …………………………………………………………………………………………… 
 

na okres …………. lat. 
 

 

Komisja Socjalna na posiedzeniu w dniu ………………………… wnioskuje o nie przyznanie pożyczki 
 

na cele mieszkaniowe dla emeryta/rencisty* – Pana/i …………..……………………………………..... 
 

z powodu: .......................................................................................................................................................... 
 

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

* właściwe podkreślić  
Komisja Socjalna: 



Załącznik Nr 1 do Umowy Nr ……………….. 

o udzielenie pożyczki z zakładowego funduszu 
świadczeń  socjalnych na cele mieszkaniowe  

PORĘCZENIE SPŁATY 
 

Poręczycielami pożyczki udzielonej …………………………………………………………………. są:  
( imię i nazwisko pożyczkobiorcy) 

 

Pan/i ……………………………………………………………………………………………..……….  
(imię i nazwisko poręczyciela) 

 

zamieszkały/a ................................................................................................................................................  
(adres) 

miejsce pracy ................................................................................................................................................  
(pracodawca) 

PESEL .............................................................................................................................................. 

 

...................................................................  
(czytelny podpis poręczyciela) 

 

Pan/i ………………………………………………………………………………………………… ...  
(imię i nazwisko poręczyciela) 

 

zamieszkały/a...............................................................................................................................................  
(adres) 

 

miejsce pracy ...........................................................................................................................................  
(pracodawca) 

 

PESEL ………………………………………………………………………………..……….. 
 

...................................................................  
(czytelny podpis poręczyciela) 

 

Niniejszym oświadczamy, że znana jest nam treść umowy o udzielenie pożyczki z zakładowego 

funduszu świadczeń na cele mieszkaniowe i oświadczamy, że w razie zwłoki ze spłatą pożyczki, o 

której mowa w powyższej umowie, wynoszącej co najmniej trzy pełne okresy płatności, wyrażamy 

zgodę – jako solidarnie współodpowiedzialni – na pokrycie zaległej kwoty pożyczki z naszych 

wynagrodzeń, nagród, premii i zasiłku chorobowego, w formie potrącenia należności zgodnie z art. 91 

kodeksu pracy. 

 

Załącznik sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

 

1. ............................................................... 

 

 

2. ……………………………………………...  
(data i czytelny podpis poręczyciela) 

 
(data i czytelny podpis poręczyciela) 

 

Potwierdzam, że poręczyciele: 

 

1.Pan/i……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Pan/i ………………………………………………………………………………………………………  
pozostają w zatrudnieniu i mają zawarte umowy o pracę na czas nieokreślony/określony. 
 

 

…………..……………………………………  
(pieczątka i podpis dyrektora jednostki) 

 
 
 
 
 

 

* właściwe podkreślić 



Podane we wniosku dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu przyznania wnioskowanego świadczenia, zgodnie z 
regulaminem. Dane osobowe zawarte w dokumentach załączonych do wniosku o przyznanie świadczenia przetwarzane będą 
przetwarzane przez okres do 6 miesięcy od złożenia wniosku. Dane dotyczące rozliczeń świadczeń przyznanych z Funduszu 
przetwarzane będą przez okres 5 lat. Szczegółowe informacje na temat przetwarzanych danych osobowych podanych we wniosku, 

ich administratorów oraz przysługujących w związku z tym praw, mogą Państwo uzyskać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 12, ul. 
Górnośląska 45 Warszawa, lub kontaktując się pod nr tel. (22) 628-11-41 
 
 

 

1. ............................................................... 

 
 

 

2. ……………………………………………...  
(data i czytelny podpis poręczyciela) 

 
(data i czytelny podpis poręczyciela) 



Warszawa, dnia .......................................... 
 
 

 

Oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu  

dla pracownika/emeryta/rencisty* 
 
 
 

 

Nazwisko .................................................................  Imię ................................................................... 
 

 

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

 

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

 

Miejsce pracy/ ostatnie miejsce pracy* 
 

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

(nazwa jednostki) 
 

 

Oświadczam, że: 
 

 

1. Średni miesięczny dochód brutto wszystkich członków mojej rodziny z okresu ostatnich trzech 

miesięcy wyniósł: ……………………………. zł 

 
2. Liczba członków rodziny:  ……………..osób 

 

3. Średni miesięczny dochód brutto na jedną osobę w rodzinie wynosi: ..............................zł  
(poz.1 : poz. 2) 

 
 

 

.................................................  
(podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* właściwe podkreślić 


