
 

......................................................       Załącznik nr 7 
Imię i nazwisko 

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

......................................................    
Adres zamieszkania     

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

..................................................... 
Stanowisko 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE 

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
 

 Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS pożyczki w wysokości …………..………… zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………. zł) przeznaczeniem na: 

1. remont, modernizację mieszkania lub budynku mieszkalnego* 

2. adaptację strychu, suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkaniowe* 

3. spłatę kredytu bankowego wraz z odsetkami udzielonego na cele mieszkaniowe* 

4. uzupełnienie wkładu lub udziału mieszkaniowego* 

5. budowę, kupno domu lub mieszkania* 

6. pokrycie kosztów związanych z przekształceniem własnościowym lokalu mieszkalnego* 
 
 

Oświadczam, że łączny dochód brutto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wyniósł: 

....................... zł, co po przeliczeniu na średni dochód miesięczny na osobę stanowi ........................ zł. 
(Średni dochód miesięczny na osobę obliczamy dzieląc łączny dochód brutto z trzech miesięcy przez trzykrotność liczby osób 

tworzących wspólne gospodarstwo domowe.) 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Potwierdzam zapoznanie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

 

……………………………………., dnia………………………………  …………………………………………………………. 
         (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

*właściwe podkreślić 

Komisja Socjalna 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 

im. ks. prof. Józefa Tischnera 

w Poznaniu 



 

…………………………………………………………………………….. 
                    (pieczęć zakładu pracy wnioskodawcy) 
 

Zaświadcza się, że Pani/Pan ………………………………………………………………………………….. jest zatrudniona/y 

na stanowisku ………………………………………………….. w tutejszej szkole na czas nieokreślony lub umowie 

terminowej* do ………………………………………………...  

Jednocześnie Dyrektor …………………………………………………………………………………………….. zobowiązuje się 

w przypadku przyznania Pani/Panu …………………………………………………………………… pożyczki ze środków 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do potrącania z wynagrodzenia miesięcznych rat 

ustalonych w umowie oraz kwoty te przekazywać na konto zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu. Ponadto w przypadku rozwiązania 

stosunku pracy lub przeniesienia wnioskodawcy Dyrektor niezwłocznie zawiadomi Obsługę Finansowo 

Księgową Funduszu Socjalnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Poznaniu o tym fakcie.  

Wniosek o pożyczkę w/w popieram/nie popieram.* 
 
 

…………………………………, dnia………………………   ………………………………………………………… 
                 (podpis i pieczęć dyrektora) 

*właściwe podkreślić 

 

 

Propozycja Komisji Socjalnej 

Na posiedzeniu w dniu .................................................... Komisja Socjalna postanowiła: 

*) przyznać pożyczkę w wysokości ..........................................zł. 
wpisać wysokość pożyczki  

*) nie przyznać świadczenia z powodu: 

......................................................................................................................................................... 
    wpisać powód nieprzyznania 

........................................................................................................................................................ 
Podpisy członków Komisji: 

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ....................................................................................... 

2) Szkoła Podstawowa nr 46 ......................................................................................................... 

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ............................................................................................. 

4) Przedstawiciel emerytów ......................................................................................................... 
 

Decyzja pracodawcy 

*) Przyznano pożyczkę w wysokości .......................................... zł. 
wpisać wysokość pożyczki  

*) Nie przyznano pożyczki. 
 

Poznań, dnia ......................................    ......................................................... 
         podpis pracodawcy 

*) Niepotrzebne skreśli



 

 


