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                       Załącznik Nr 3 do Regulaminu ZFŚS  
                     Szkoły Podstawowej 

 w Lipcach Reymontowskich  
 

 

 

 

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

 (imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                  (miejscowość, data) 

 

 

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

 (kategoria osoby uprawnionej – np. pracownik, emeryt, rencista) 

 

 

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

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

(adres zamieszkania, telefon, numer rachunku bankowego ) 

 

 

         Do Dyrektora  

         Szkoły Podstawowej  

         w Lipcach Reymontowskich  

 
 

WNIOSEK 

o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS 

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły 

Podstawowej w Lipcach Reymontowskich pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości 

…………………………….zł. 

(słownie…………………………………………………………………………………………. zł) 

z przeznaczeniem na: …………………………………………………. 

1) pokrycie kosztów zakupu mieszkania/domu* o pow. użytkowej ……….. m2 

2) pokrycie kosztów wykupu mieszkania na własność o pow. użytkowej ……….. m2 

3) budowę domu o pow. użytkowej ……….. m2 

4) remont/modernizację* mieszkania/domu* 
1. Do wniosku na budowę domu załączam oświadczenie o przewidywanym koszcie budowy domu oraz 

kserokopię pozwolenia na budowę własnego domu, potwierdzoną za zgodność z przedstawionym 

oryginałem.  

2. Do wniosku o zakup mieszkania lub domu załączam oświadczenie oraz kserokopię umowę kupna – 

sprzedaży  potwierdzoną notarialnie zgodną z przedstawionym oryginałem.  

3. Do wniosku o remont i modernizację mieszkania lub domu załączam oświadczenie  

o posiadaniu prawa do remontowanej nieruchomości oraz planowanym koszcie remontu/modernizacji. 

 

 

Poręczenia udzieli: 

1) .............................................................................................................. 

            (nazwisko i imię, stanowisko i miejsce zatrudnienia) 

2) .............................................................................................................. 

            (nazwisko i imię , stanowisko i miejsce zatrudnienia) 
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że pożyczkę z ZFŚS w kwocie………………………………………………..……. 

zobowiązuję się spłacić w okresie …………….…… lat, tj. ……….…………….……. miesięcy. 

Oświadczam, że nie korzystałam z pomocy w formie pożyczki w ciągu ostatnich 5 lat, a ostatnią 

pożyczkę z ZFŚS spłaciłem/am w całości. 

 
 

…………, dnia……………………                                               …………………………………… 

                                                                                                            (podpis wnioskodawcy) 

 

 

……………………………,…………………………………… 

(podpisy poręczycieli ) 

 

 
Decyzja Pracodawcy uzgodniona z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych  

 

 

Opiniuję  pozytywnie/negatywnie* wniosek Pana/Pani o pożyczkę z ZFŚS               

w wysokości ……………….. słownie złotych:…………………………………… 

z przeznaczeniem na ……… ………………………………………………… i na warunkach 

ustalonych w zawartej umowie wg zasad określonych w Regulaminie ZFŚS. 

Pożyczka podlega spłacie przez okres ….….. miesięcy w ratach miesięcznych po ….……….zł 

plus odsetki w kwocie ……………………. zł doliczone do pierwszej raty, tj. pierwsza rata 

…………….zł, Spłata następuje począwszy od dnia ………………………………….. 

 

Szczegóły pożyczki będzie zawierać umowa pożyczki.  

 

 

Uzasadnienie negatywnej decyzji ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..)  

 

 

…………………….., dnia  ………………........    

 

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

 

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

(data i podpisy przedstawicieli                    (data i podpis Pracodawcy) 

zakładowych organizacji związkowych)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


