
Załącznik nr 10 do regulaminu ZFŚS  
w Zespole Szkół im. Bolesława 
Chrobrego w Niemodlinie 

 

Niemodlin, dnia…………………… 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ 
z ZFŚS Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 

 

………………………………………………………………… 
imię i nazwisko wnioskodawcy - zajmowane stanowisko 

 
……………………………………………………………………………………………………….……............ 

adres zamieszkania 

 

Proszę o udzielenie mi pożyczki z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych na: 

 budowę lub zakup domu 

 zakup mieszkania 

 remont/ modernizację domu  

 remont/ modernizację mieszkania  

 adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe  

 pokrycie kosztów wykupu lokalu mieszkalnego na własność 

 

w wysokości………….…………. zł słownie …………………………………………………………………………………………….. 

Pożyczkę zobowiązuje się spłacić zgodnie z zawartą w tej mierze umową, w ………. ratach.  

Uzasadnienie wniosku: 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

………..…………….…………………………………………………………..…………………………………………………………………..…… 

 
…………………………………………… 

podpis wnioskodawcy 

Poręczyciele pożyczki: 
Poręczyciele swoim podpisem poświadczają, że nie są żyrantami więcej niż 1 pożyczki 
mieszkaniowej pobranej z ZFŚS Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.  
 
1. Pan/Pani..................................................................................................... 

zamieszkały ................................................................................................ 

nr dowodu osobistego ...................................... wydany przez ..............................................  

2. Pan/Pani..................................................................................................... 

zamieszkały ................................................................................................ 

nr dowodu osobistego ...................................... wydany przez ..............................................  

 
………………………………      ……………………………… 

poręczyciel 1        poręczyciel 2 

 

…………………………………… 

data wpływu wniosku 



OŚWIADCZENIE 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych Zespłou Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, ul. Opolska 34, 49-100 

Niemodlin oraz informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Uprawniony oświadcza, że 

pracodawca wydał Regulamin ZFŚS oraz został poinformowany, że Regulamin jest udostępniony do wglądu 

w księgowości Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. 

 

......................................................................................................................... 
miejscowość, data, czytelny podpis poręczyciela 1     

 

......................................................................................................................... 
miejscowość, data, czytelny podpis poręczyciela 2 
 
 
 
 

 
 
 

Decyzja o przyznaniu pożyczki 
 
Dnia ……………………………………….. Komisja Socjalna /Dyrektor rozpatrzyła wniosek i postanowiła:  

 przyznać pożyczkę zwrotna z ZFSS Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 

w kwocie ……………………………. zł spłacaną w  ………………………… ratach.  

 nie przyznać pożyczki.  

 

 

 

 

 

Uzgodniono:  ………………….……………………..…..  

    podpis przewodniczącego Komisji Socjalnej 

 

 

 

………………………………... 
           podpis Dyrektora 


