
          Nr  decyzji ....................... 

Medyczno-Społeczne Centrum  

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Toruniu,  

ul. Św. Jana 1/3 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI 

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

NA CELE MIESZKANIOWE 

 

1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI 

 

Nazwisko i imię wnioskodawcy  ............................................................................................... .................................... 

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

Stanowisko  ................................................................  staż pracy w szkole ........................... ...................................... 

Proszę o przyznanie mi  ze  środków ZFŚS pożyczki  na  cele  mieszkaniowe  przewidzianej w ustawie z dnia   

04 marca 1994 roku, art.20 (z późniejszymi zmianami),  w wysokości .......................................................... ........  zł. 

(słownie: ........................................................................................................................................................................ 

       z  przeznaczeniem  na: .................................................................................................................................................. . 

 

2. WARUNKI MATERIALNE WNIOSKODAWCY 

 

Łączne  dochody   wszystkich  członków  mojej  rodziny  wspólnie  zamieszkujących  i  prowadzących  wspólne 

gospodarstwo  domowe  w okresie  ostatnich   trzech  miesięcy  wynoszą    ..................... zł.  co  w   przeliczeniu  

na  ........  osoby  stanowi kwotę ............................ zł. miesięcznie na jedną osobę. 

 

 

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

                                                                                                                                         Podpis  wnioskodawcy 

3. POTWIERDZENIE  ZATRUDNIENIA 

 

Pan(i) ................................................................................  jest zatrudniony(a) na stanowisku ..................................... 

 

................................................................. od  ................................ roku  w ................................................................... 

 

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

                                                                   (nazwa szkoły) 

 

z uposażeniem  miesięcznym......................................................  złotych.  

 

 

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

              Data                                                                                              Stanowisko i pieczęć potwierdzającego 

 

 

 

                                                                         Pieczęć szkoły 

 

 

4. DECYZJA O PRZYZNANIU POŻYCZKI 

 

Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu 
w uzgodnieniu z przedstawicielami Związków Zawodowych przyznaje Panu(i) pożyczkę z ZFŚS na cele   

mieszkaniowe w wysokości 

 

............................... zł. słownie: .............................................................................................................................. 

 

na  warunkach   ustalonych   w  umowie. 

 

 

 

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

                      Data                                                                                                Podpis dyrektora 



 

UMOWA W SPRAWIE POŻYCZKI Z ZFŚS  NA CELE MIESZKANIOWE 

 
Na   niżej podanych  warunkach    zawarta    zostaje    umowa   pomiędzy Medyczno-Społecznym Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu zwanym  dalej zakładem, reprezentowanym  przez  

................................................................................................................................. ................................................, a 

    (Imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

 

Panem/Panią ................................................................................................... zwanym (ą) dalej pożyczkobiorcą, 

zamieszkałym (ą) w  ......................................................................................................... .......................................... 

zatrudnionym(ą) na stanowisku ............................................................................................... ................................... 

w  ................................................................................................................................................................................  

§ 1. Decyzją z dnia ................................... podjętą w porozumieniu  ze  Związkami Zawodowymi w trybie i na 

zasadach  określonych  w  Ustawie  z dnia  04.03.1994r.  (z późniejszymi zmianami), przyznano Panu(i) 

......................................................................... pożyczkę  w   wysokości .................................... złotych (słownie 

......................................................................) oprocentowaną  w wysokości 1% w  stosunku rocznym. 

§ 2. Przyznana pożyczka podlega  spłacie w  całości  przez okres ............................................ lat, w ratach po: 

pierwsza ............. złotych, następne po ............... złotych miesięcznie, poczynając od dnia ....................... ........ 

§ 3. W  szczególnie  uzasadnionych przypadkach  spłata  pożyczki  może  być czasowo  zawieszona  lub okres          

spłaty pożyczki wydłużony o rok. 

§ 4. Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wypłaty wynagrodzenia do potrącania należnych rat pożyczki 

wraz z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za  pracę,  

poczynając od podanego  w § 2 dnia spłaty pierwszej raty. 

§ 5. Pożyczkobiorcy emeryci i renciści wpłacają miesięczne raty pożyczki do dnia 25 każdego miesiąca         

na konto w  Banku PKO S.A. Nr  31 1020 5011 0000 9002 0253 6969. 

§ 6. Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami, staje się natychmiast wymagalna w wypadku rozwiązania 

stosunku  pracy przez pożyczkobiorcę w drodze porzucenia pracy, wypowiedzenia   przez zakład pracy z winy 

pożyczkobiorcy oraz w drodze wypowiedzenia przez pożyczkobiorcę.  

§ 7. Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pożyczkobiorcy  nie  powoduje   zmiany  warunków  udzielonej 

pożyczki  określonych  w niniejszej  umowie. 

§ 8. Zmiana  warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej  pod rygorem nieważności. 

§ 9. Pożyczkobiorca oświadcza,  że znane mu są  postanowienia Regulaminu ZFŚS  i  niniejszej  umowy. 

§10. Niniejsza   umowa   została  sporządzona   w  dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach,  po jednym 

dla każdej  ze  stron. 

§ 11. Poręczenie spłaty: 

W razie nie uregulowania  należności  we właściwym  terminie przez pożyczkobiorcę,  wyrażamy zgodę-jako 

solidarni, współodpowiedzialni na pokrycie nie spłaconej  kwoty wraz z należnymi odsetkami z naszych 

wynagrodzeń   za pracę. 

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

                   Dowód osobisty seria  ............ Nr  ............. wydany przez ........................................................... ...................... 

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

 

 

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

                                                                                                                                   Data i czytelny podpis 

               2. Nazwisko i imię  ................................................................................................................................................. . 

                   Dowód osobisty seria ..............Nr  .............. wydany przez .......................................................... ...................... 

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

 

                                               

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

                                                                                                                                     Data i czytelny podpis 

 

                 Potwierdzam własnoręczność podpisów pożyczkobiorcy i poręczycieli. 

 

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

                                                                                                                                   Pieczęć zakładu pracy i podpis 

 

 

 

 

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

                       Podpis pożyczkobiorcy                                                                                 Podpis dyrektora 

 


