
Załącznik nr 7 do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
 

...................................................                                                 Tychy, dnia …...…… ……... r. 
    imię i nazwisko wnioskodawcy 
................................................... 
                adres zamieszkania 
................................................... 
                stanowisko 

                           
Nr konta bankowego/ Autowypłata w banku 

WNIOSEK 
o przyznanie pożyczki mieszkaniowej 

Proszę o przyznanie mi pożyczki w wysokości  ………………..………… zł  
słownie: …………………………………………………………...……………………………. 
z przeznaczeniem na ………………………………………………………….………………. . 
Pożyczkę zobowiązuję się spłacić w ….......... ratach miesięcznych. 
 
Uzasadnienie wniosku 
Podać, kiedy ostatnio otrzymano pożyczkę z ZFŚS, termin spłacenia ostatniej pożyczki (potwierdzenie 
pracownika działu księgowości lub działu płac): 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Proponowani poręczyciele:                                                                                            (podpis i pieczęć) 
1. Pan/i ………………………………………………………….……………………….….  
zamieszkały/a …………………...………………………………………………………….. 
zatrudniony/a w ……………………………………………….……………………………… 
2. Pan/i ………………………………………………………….……………………….….  
zamieszkały/a …………………...………………………………………………………….. 
zatrudniony/a w ……………………………………………….……………………………… 
 

                                                                                             …………………………. 
                       podpis wnioskodawcy 

Potwierdzenie zatrudnienia: 
 
Zaświadcza się, że Pani/Pan ……………………………………………………………….… 
jest pracownikiem tutejszej szkoły zatrudnionym na stanowisku …………………………….. na czas 
…………………………………………………………………………………………. 
 

                                                                                             …………………………. 
                       podpis pracownika kadr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oświadczenie o dochodach: 
Oświadczam, że łączne dochody brutto ze wszystkich źródeł wszystkich członków mojej rodziny 
składającej się z …… osób w okresie ostatnich 3 miesięcy wyniosły …………. zł/miesiąc, co w 
przeliczeniu na jedną osobę stanowi ………. zł/miesięcznie (słownie: 
………………………………………………………………..). 
                                                                                     …………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
Oświadczenie o rezygnacji z ujawnienia dochodów: 
Oświadczam, że zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu ZFŚS Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach nie 
będę ujawniać informacji o miesięcznym dochodzie brutto mojej rodziny. Odmowa udzielenia 
powyższej informacji jest równoznaczna z deklaracją przynależności do grupy osób o najwyższych 
dochodach.                                              

…………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
Pouczony/pouczona o odpowiedzialności porządkowej wynikającej ze składania fałszywych 
zeznań, oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe,  
co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść 
regulaminu ZFŚS obowiązującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. 
 

…………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 
 
 
 
 
Decyzja dyrektora uzgodniona z przedstawicielami związków zawodowych:    
Przyznano pożyczkę w wysokości ………………………………………. zł, 
na warunkach ustalonych w umowie zawartej wg. zasad określonych w przepisach. 
Pożyczka podlega spłacie przez okres ………………… lat w …………………….. ratach 
miesięcznych, poczynając od dnia ………………………………………………………… . 

I rata: ………………… zł.  Kolejne raty po …………….…. zł. 

 
Zatwierdzam do wypłaty kwotę ……………….. zł,  
słownie ………………………………………………………………………………………… 
 
Tychy, dnia ………. …… r.     ………………………………….…              
                                                                   podpisy członków Komisji Socjalnej 

 
                                                      …………………………………              
                                                                   podpis i pieczęć Dyrektora 

 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 7a do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
 

Oświadczenie poręczyciela 
 

Ja, niżej podpisany/podpisana …………………………………………………………….. 
zamieszkały/zamieszkała w ……………………………………………………………….. 
legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym seria nr ……………………………… 
oświadczam, że znana jest mi treść umowy pożyczki na cele mieszkaniowe pożyczkobiorcy: 
Pani/Pana …………………………………………………………………………………….. 
                                                  imię i nazwisko pożyczkobiorcy 
na kwotę ………………….. zł ze spłatą w ………………….. ratach. 
 
 
Będąc świadomy/świadoma odpowiedzialności, zobowiązuję się, że – w przypadku niewypłacalności 
przez pożyczkobiorcę – przejmuję na siebie spłatę pobranej pożyczki  
w ustalonym umową terminie. 
 
 

………………………….                                                 …………………………. 
          miejscowość, data                                                                         podpis poręczyciela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


