
Załącznik Nr 8a do Regulaminu udzielania 
pożyczek na cele mieszkaniowe 

 

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

                               ( miejscowość, data ) 
 

Wniosek 
o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

 
                                                        
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………….……….…..… 

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

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………….…………..…….…..……. 

Proszę o przyznanie pożyczki ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  

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

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

Okres spłaty pożyczki…………. rat/y. 

Przyznaną pożyczkę proszę o przekazanie na moje osobiste konto bankowe: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
                                                                                (nr rachunku bankowego) 
 

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

                 (podpis wnioskodawcy)  

 
 

POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA 
 

 
……………………………………………… 
             (pieczęć Pracodawcy) 
 

 
Zaświadczam, że Pan/i/ …………………………………………………………..……………………...jest lub  był/a/ 

zatrudniony/na w ………………………………………………………………………………….….…………………....…… 

   (nazwa placówki) 

na stanowisku ………………………………………………..…………………………….………….…………………………… 
 
 
 
 
………….……………….…..                                     ................................................................................ 
               (data)                                                                  (pieczątka imienna i podpis potwierdzającego zatrudnienie) 

 
  Załącznik Nr 8b do Regulaminu udzielania 

pożyczek na cele mieszkaniowe 



 

UMOWA  Nr …    /  20… 
w sprawie udzielenia pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

 
zawarta w dniu .............................................. r. pomiędzy Stronami: ……………………………………..…………… 

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

a Panią/em:.................................................................................................................. zamieszkałym /ą/ 

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

zatrudnionym/ą/ na stanowisku: ......................................................................... zwanym/ą/ dalej 

Pożyczkobiorcą. 

§1 
Na podstawie Regulaminu udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, została przyznana Pani/u/ pożyczka ze środków zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych w wysokości .................................................................................................. zł  
/słownie: ………............................................................................................................................ złotych/. 

§2 
Przyznana  pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi  .................... miesięcznych rat. 
Pierwsza rata w wysokości                                                                                                    
...………….….....................zł 
Pozostałe ……. raty płatne po                                                                                        
...………….….....................zł 
Termin spłaty pierwszej raty                                                                                      .............................. 
20….r. 
Ostateczny termin spłaty pożyczki upływa w dniu                                                  .............................. 
20….r.  
Kwota udzielonej pożyczki zostanie przekazana na poniższy numer rachunku bankowego  
(imię i nazwisko właściciela): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

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

§3 
1. W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może zostać zawieszona na warunkach określonych 

w Regulaminie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych. 

2. Decyzję w sprawie ulgi określonej ust. 1 podejmuje Komisja Socjalna do przyznawania pożyczek na 

cele mieszkaniowe z ZFŚS, zgodnie z w/w regulaminem. 

§4 
1. Pożyczkobiorca upoważnia jednostkę dokonującą wypłaty uposażenia do potrącania należnych rat 

pożyczki zgodnie z §2 niniejszej umowy w miesięcznych ratach z przysługującego mu wynagrodzenia 

za pracę i przekazywanie ich na niżej podany rachunek bankowy. 

2. Emerytowani pracownicy i renciści dokonują spłat rat udzielonej pożyczki zgodnie z §2 niniejszej 
umowy na wskazany poniżej rachunek bankowy. 
3. W przypadku spłaty pozostałej części zaciągniętej pożyczki wpłatę należy przekazać na rachunek  
bankowy o numerze: 

25 8512 0002 2001 0000 0143 0114    Bank Spółdzielczy w Samsonowie 

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie, Tumlin-Węgle ul. Grodowa 2 26-050 

Zagnańsk 

§5 
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem jej 
nieważności. 
 

§6 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 



§7 
Pożyczkobiorca i poręczyciele oświadczają, że znane są im postanowienia Regulaminu udzielania 
pożyczek na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i niniejszej umowy, 
którą podpisują. 

§8 
 
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 
 

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

             (podpis Pożyczkobiorcy)                                         (podpis i pieczęć dyrektora szkoły/Wójta Gminy 
Zagnańsk)    
               

Poręczyciele: 
1. Pan/i  ..................................................................................................................................................... 

zamieszkały/a 

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

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

 
                                                                                                                       …………………………………..………. 
                                                                                                                                             (podpis poręczyciela) 

2. Pan/i  ..................................................................................................................................................... 

zamieszkały/a 

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

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

 
                                                                             …………………………..………………. 
                                                                                              (podpis poręczyciela) 

3
.
Pan/i ...................................................................................................................................................... 

zamieszkały/a ........................................................................................................................................... 

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

 
                                                                              ……………………………………………. 
                                                                                                (podpis poręczyciela) 

 
Oświadczenie poręczycieli  
 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy jej postanowienia. W razie 
nieuregulowania przez pożyczkobiorcę we właściwym terminie zaciągniętej pożyczki, wyrażamy zgodę 
jako solidarnie odpowiedzialni na spłatę należnej kwoty pożyczki, w tym również potrącenia należności  
z wynagrodzenia za pracę. 

 

1. ……………………………………….……………….... 

2. ………………………………………………………..… 

3. ………………………………………………………….. 

               (podpisy poręczycieli) 

 

Stwierdzenie własnoręczności podpisu poręczycieli i Pożyczkobiorcy:    

                                                                                                      

          ………………………………………………………………… 

              (pieczątka imienna i podpis potwierdzającego podpisy) 


