.........................................................
imię i nazwisko

........................................................
miejsce pracy

........................................................
stanowisko

........................................................
adres zamieszkania

WNIOSEK
O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
1.

Proszę o przyznanie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach pożyczki w wysokości
............................ (słownie: ........................................................................)
z przeznaczeniem na: remont/budowę domu/mieszkania*.

2. Spłata ostatniej raty poprzednio przyznanej pożyczki z ZFŚS nastąpiła:
w miesiącu ……………... roku ………….
3 Przyznaną pożyczkę będę spłacał(a) przez …………………………. **
4. Oświadczam, że wysokość mojego dochodu brutto wynosi …………………...…………...
(średni dochód z ostatnich 3-ch miesięcy)

...................................
data

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

..................................................
(pieczęć nagłówkowa Zakładu Pracy)

1. Zaświadcza się, że Pan(i) .......................................................................................................
jest zatrudniony(a)/jest emerytem* w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Sułkowicach na stanowisku ............................................... od dnia ......................................

....................................
data
* niepotrzebne skreślić
** podać okres spłaty (maksymalnie do 2 lat pożyczka remontowa,
do 5 lat pożyczka budowlana

........................................
pieczęć i podpis pracownika kadr

UMOWA
w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Pracowników ZSZ i O w Sułkowicach
W dniu .……..........pomiędzy:
Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach,

Panem

Waldemarem Wolskim, a
Panem(ą) …………..............................................., zam. ...........................................................
zwanym dalej jako pożyczkobiorcą zatrudnionym w Zespole Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Sułkowicach na stanowisku ...................................... została zawarta

umowa o następującej treści:
§1
Decyzją w protokole nr ………… w dniu ……….. 2018 r., została przyznana Panu(i)
..............................................................................

pożyczka

ze

środków

Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych wg zasad określonych ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o
Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

(t.j: Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 800)

w wysokości ...............………........ (słownie złotych: ...............................................................)
z przeznaczeniem na .............................................................. oprocentowana w wysokości 0%
w stosunku rocznym.
§2.
Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi ......…..........
miesięcy.
Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od miesiąca .............................................w równych
ratach miesięcznych po ............................ zł. Pierwsza rata wynosi ...................... złotych.
§3.
Pożyczkobiorca upoważnia organ udzielający pożyczkę do potrącenia należnych rat – zgodnie
z § 2 niniejszej umowy z przysługującego uposażenia za pracę tj:
..…....... miesięcy po .....……............ złotych., + pierwsza rata ...…................... złotych
§4.
Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
a) rozwiązania stosunku pracy przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy
pożyczkobiorcy lub rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę w drodze
wypowiedzenia.
b) sprzedaż przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego (lokalu w małym domu
mieszkalnym), na którego budowę została udzielona pożyczka.

§5.
Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków
udzielenia pożyczki zawartej w niniejszej umowie. W przypadku tym jednak Dyrektor
placówki w porozumieniu z Księgową i Pożyczkobiorcą ustala sposób spłaty i zabezpieczenia
pożyczki.
§6.
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
4 marca 1994 r o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i przepisy Kodeksu
cywilnego.
§8.
Umowa niniejsza zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje zakład pracy (księgowość) i jeden Pożyczkobiorca.

NA PORĘCZYCIELI PROPONUJĘ
1. Pan(i) ............................................................ zam. ..................................................................
zatrudniony(a) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, w pełnym
wymiarze godzin na czas nieokreślony na stanowisku .......................................... .

2. Pan(i) ............................................................ zam. ..................................................................
zatrudniony(a) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, w pełnym
wymiarze godzin na czas nieokreślony na stanowisku .......................................... .
_________________________________________________________________________
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Ww. ze
środków ZFŚS wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie
należnej kwoty z naszych wynagrodzeń.
Podpisy Poręczycieli
1. .....................................................
2. ..................................................…

...............................................................
(stwierdzam własnoręczność podpisów
pożyczkobiorcy i poręczycieli)

............................................................
(podpis Pożyczkobiorcy)

..................................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

