Załącznik nr 2a
………………………………….
Miejscowość, data

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

………………………………….
Adres zamieszkania

WNIOSEK
O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA NA CELE MIESZKANIOWE - POŻYCZKI
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej w wysokości ..................................
(słownie)

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

spłacanej przez okres .....................lat, z przeznaczeniem na ............................................
..............................................................................................................................................
Na poręczycieli

proponuję:

1. Panią/ Pana .......................................................................................................
dowód osobisty nr ........................ wydany przez .......................................
...........................................................................................................................
adres zamieszkania.............................................................................................
.............................................................................................................................
2. Panią/ Pana......................................................................................................
dowód osobisty nr ........................ wydany przez .......................................
...........................................................................................................................
adres zamieszkania.............................................................................................
.............................................................................................................................
Numer rachunku bankowego, na który należy przesłać świadczenie socjalne:
....................................................................................................................................................................

……………………………..
(podpis wnioskodawcy)
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W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki przez wyżej wymienionego ze
środków ZFŚS wyrażamy zgodę - jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie
należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń.
Podpisy poręczycieli
1....................................
2....................................
Oświadczenie pracownika lub emeryta - rencisty o dochodach w gospodarstwie
domowym
Oświadczam, że
Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka mojego gospodarstwa
domowego z okresu ostatnich trzech miesięcy wynosi (obliczony na podstawie
załączonych zaświadczeń o dochodach).
………………………………………………………………………………………

Liczba członków gospodarstwa domowego: ..…… osób
Proszę o uwzględnienie sytuacji szczególnej *:
 - samotnie prowadzę gospodarstwo domowe
 - jestem osobą samotnie wychowującą dzieci

- mam rodzinę wielodzietną (trójka i więcej dzieci)

- choruję przewlekle

- mam dziecko wymagające specjalistycznego leczenia i opieki
Ja , niżej podpisana/y* …………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

informuję , że poza emeryturą – rentą nie mam dochodów z innych źródeł.
(*Wypełniają tylko emeryci i renciści)

Świadoma/y odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 i 2* Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) o odpowiedzialności karnej za podanie
nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy.

………………………………………
(podpis pracownika lub emeryta)

Załączniki:
1. …………………………………………
2. ………………………………………….
3. …………………………………………..
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POTWIERDZENIE

ZATRUDNIENIA / wypełnia Dział Kadr

1. Zaświadcza się, że
a) wnioskodawca pożyczki
.......................................................................................................
jest zatrudniony jako
.................................................................................................................
………………………………………………………………………………
(stanowisko, charakter, okres stosunku pracy)

b) poręczyciel
.............................................................................................................................
jest zatrudniony jako
...............................................................................................................
……………………………………………………………………………
(stanowisko, charakter, okres stosunku pracy)

c)
poręczyciel...............................................................................................................................
jest zatrudniony jako
...............................................................................................................
…………………………………………………………………………
(stanowisko, charakter, okres stosunku pracy)

…………………………………….
(podpis Specjalisty ds. Kadr)

DECYZJA DYREKTORA
Dyrektor szkoły, uwzględniając opinię związków zawodowych, przyznaje - nie przyznaje*
świadczenie……………………… z ZFŚS w wysokości …………………………… zł.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
(data, pieczątka i podpis dyrektora)

*niepotrzebne skreślić
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