
Załącznik 5 

 

 

Wniosek    emeryta/rencisty                                                            Gdynia, dnia …………………….. 

o przyznanie pożyczki 

z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych 

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni 

Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 

 

1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………… 

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

3. Status: emeryt / rencista*       (*właściwe podkreślić)     

4. Proszę o przydzielenie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki 

w wysokości ……………………………. zł 

słownie …………………………………………………………………………………………….. 

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

5. Oświadczam, że posiadam mieszkanie  / dom jednorodzinny (niepotrzebne skreślić) 

Nr księgi wieczystej* ………………………………………………………………………………. 

 

      * uzupełnić w przypadku pożyczki na kupno mieszkania lub budowę domu 

 

 

Potwierdzam tożsamość na podstawie dowodu osobistego  seria……………….. nr ………………. 

wydany przez ……………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………… 

                                                                                                                                                                   specjalista do spraw administracji 

 

  

 



 

 

Na poręczycieli proponuję: 

1. Panią/Pana ……………………………………………………………………………. 

2.       Panią/Pana …………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………………….. 

data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadań 

administratora związanych z działalnością socjalną. 

                                                         

 …………………………………………………….. 

   data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  UMOWA (emeryta/rencisty) nr …………………….  

 pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zawarta w dniu ……..……………… pomiędzy Szkołą Podstawową nr 39 w Gdyni ul. Unruga 88 

zwaną dalej zakładem pracy, w imieniu którego działa 

……………………………………………………………………….., 

a Panią/em ……………………………………………………………………………… zwaną/ym dalej 

pożyczkobiorcą, zamieszkałą/ym ……………………………………………………………………… 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Decyzją z dnia ………………….. podjętą na zasadach określonych na podstawie ustawy z dnia 

04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr 43 poz. 163 z późn. zm.) 

została przyznana Pani/u 

……………………………………………………………………………………………………………  

ze środków Funduszu pożyczka w wysokości ………………………………………………………….. 

słownie: …………………………………………………………………………………………………. 

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

oprocentowana w wysokości 2% w stosunku rocznym 

 

§ 2 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres ………… lat w ratach po: 

1 rata ………………. zł 

 i następne …………. rat w kwocie …………….zł miesięcznie poczynając od dnia ………………… 

§ 3 

Pożyczkodawca zobowiązuje pożyczkobiorcę do wpłaty kolejnych rat pożyczki na konto bankowe 

Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni w nieprzekraczalnym terminie do końca każdego miesiąca. 

Nr konta bankowego: 36 1440 1026 0000 0000 00417057 

W tytule przelewu należy napisać: imię i nazwisko pożyczkobiorcy, numer umowy oraz miesiąc, 

którego dotyczy wpłata. 

§ 4 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:  

1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. /Dz. U. nr 43 poz. 163 z późn. zm) 

2. Przepisy Kodeksu Cywilnego 

§ 6 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, które 

otrzymują pożyczkobiorca oraz Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni. 



PORĘCZYCIELE: 

1. Pani/Pan 

………………………………………………………………………………………………… 

dowód osobisty  seria ……… nr …………… wydany przez …………………………….. 

adres zamieszkania:  

……………………………………………………………………………….. 

 

2. . Pani/Pan 

………………………………………………………………………………………………… 

dowód osobisty  seria ……… nr …………… wydany przez ……………………………… 

     adres zamieszkania:  

………………………………………………………………………………… 

 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w ze 

środków Funduszu, wyrażamy zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni, na pokrycie 

należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 

 

Podpisy poręczycieli:      ………………………………….. 

                                                                                                         Podpis pożyczkobiorcy 

1……………………………………… 

2 ……………………………………… 

 

………………………………………. 

              pieczęć zakładu pracy 

Stwierdzam własnoręczność podpisów 

 poręczycieli i pożyczkobiorcy 

 

………………………………………. 

Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły                                                                                                                                                               

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadań 

administratora związanych z działalnością socjalną. 

                                                         

…………………………………………………….. 

   data i podpis 



 

 

Zaświadcza się, że Pan/i 

……………………………………………………………. 

Na dzień …………………….. pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS: 

o Spłacił/a w całości 

o Nie spłacił/a w całości (do spłaty pozostała kwota …………zł) 

o Nie brała dotąd pożyczki * 

 

* - zaznaczyć właściwe 

 

…………………………………………………… 

Członek Komisji Socjalnej (po uzyskaniu informacji z księgowości) 

 

 

           

 


