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...................................................................                 Grudziądz, dnia ................... 20….... r. 
                       (imię i nazwisko uprawnionego) 

 
................................................................... 
                       (pracownik/emeryt/rencista) 

 
...................................................................   Do 

  (adres zamieszkania) Dyrektora 
Zespołu Szkół Rolniczych 
im. Władysława Grabskiego 
w Grudziądzu 

 
 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI ZWROTNEJ Z ZFŚS  
 

 Uprzejmie proszę o przyznanie mi pożyczki ze środków zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych w wysokości ……………………………………………………………………………………………………………... zł 
(słownie ………....................................…………………………. złotych).  

 Zgodnie z obowiązującym regulaminem funduszu, uzyskane środki przeznaczę na cele 
mieszkaniowe (niepotrzebne skreślić): 
a) przeprowadzenie remontu domu lub mieszkania, 

b) budowę lub zakup domu jednorodzinnego, 

c) zakup mieszkania w domu wielorodzinnym, 

d) pokrycia kosztów wykupu lokali na własność, 

e) modernizację mieszkania/domu  lub przystosowanie mieszkania/domu do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej. 

Mieszkam w lokalu o powierzchni ……..... m2, zajmowanym łącznie przez ………. osób. 
 
 
 
                                                                                                                 ………….………………………….. 
                         (Podpis Wnioskodawcy) 

Decyzja o przyznaniu/odmowie pożyczki: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
         

Uzgodniono: 

NSZZ „Solidarność”..…………………………………………………………………... 

ZNP..…………………………………………………………………………………………... 

 

                 Akceptacja Dyrektora 
 
 
                     ……………………….………………………… 
                 (Data, pieczęć imienna, podpis) 
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1. Stwierdzam, że Pan(i) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
jest zatrudniony(a)/jest emerytem/rencistą* w …………………………..………………………………….…………………. 
im.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….... 
w ………………………………. od dnia ………………………………… r., na stanowisku ………………………………………….. 
w wymiarze ………………..………….. na czas ……………………..…………………. . 

 
 
 
 

Grudziądz, dnia …………………….. 20…….. r.    ……………….…………………………………. 
              (Pieczęć i podpis Pracownika Kadr) 

 
 
 

2. Stwierdzam, że Pan(i) ………………………………………………………………………….………………………………………….. 
nie jest zadłużony(a) w stosunku do Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego z tytułu 
pożyczek lub innych zobowiązań finansowych. 

 
 
 
Grudziądz, dnia …………………...... 20….. r.             …………………………………………………………. 

          (Pieczęć i podpis Głównego Księgowego) 
 

 
 
 
 

 niepotrzebne skreślić
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UMOWA POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE 
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

Nr .................................. 
 
 

zawarta dnia ............................... 20...... r. w Grudziądzu, pomiędzy: 
– Zespołem Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu, zwanym dalej „Szkołą”, 

reprezentowanym przez panią Beatę Kacałę, Dyrektora, 
a 

– p. ............................................................................................, zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”, 
zam. w ................................................, ul. ................................................. . 
 

§ 1 
 

1. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z późn. zm.) oraz obowiązującego 
Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Szkoła zobowiązuje się do wypłaty 
Pożyczkobiorcy kwoty 
............................................................................................................................... zł (słownie: 
............................................................................................................................ złotych), tytułem 
pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej 
„funduszem”, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Pożyczkobiorcę. 

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się przeznaczyć pożyczkę wyłącznie na cel mieszkaniowy, wskazany 
we wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

 
§ 2 

 
1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Oprocentowanie pożyczki jest stałe przez cały 

okres jej spłaty i wynosi 1 % w stosunku rocznym. 
2. Okres spłaty wynosi 18 miesięcy. Pożyczkobiorca będzie spłacać pożyczkę w równych ratach 

miesięcznych łącznie z odsetkami, po ........................................................................................  zł 
(słownie: .............................................................................................................................. złotych).  
Termin spłaty ostatniej raty przypada na miesiąc ………………………………………….. . 

 
§ 3 

 
1. Pożyczkobiorca upoważnia Szkołę do potrącania co miesiąc rat kapitału pożyczki wraz z 

odsetkami, w wysokości wynikającej z § 2 umowy, z przysługującego mu do wypłaty 
wynagrodzenia za pracę, poczynając od dnia ................................................... . 

2. Na swój wniosek, Pożyczkobiorca może również spłacić pożyczkę w inny sposób, uzgodniony                    
z Pracodawcą w aneksie do umowy. 

3. W przypadku kiedy pożyczkobiorcą jest były pracownik szkoły emeryt/rencista spłata pożyczki 
następuje w formie wpłaty na konto bankowe zakładowego funduszu świadczeń socjalnych                    
w PKO BP nr: 09 1020 5040 0000 6102 0085 7045 w terminie do 10 każdego miesiąca. 

 
 

§ 4 
 

W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca przedstawia, jako załącznik do niniejszej 
umowy, oświadczenie dwóch poręczycieli. 
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§ 5 

 
1. W przypadku niespłacania pożyczki wzywa się (na piśmie) dłużnika do uregulowania należności                                                                      

w  wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli. 

2. W przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek ten spoczywa na 

poręczycielach – w przypadku niespłacenia przynajmniej dwóch kolejnych rat miesięcznych. 

3. Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami w przypadku 

rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, z wyjątkiem: pracowników odchodzących na 

emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne, po zadeklarowaniu dalszej spłaty przez 

osobę kontynuującą spłatę pożyczki i za zgodą żyrantów, Służby Socjalnej oraz Dyrektora szkoły. 

4. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącenie zobowiązania z tytułu niespłaconej pożyczki wraz                       

z odsetkami ze wszystkich świadczeń ze stosunku pracy. 

 
§ 6 

 
Niniejsza umowa, jak też warunki spłaty pożyczki, mogą zostać zmienione wyłącznie 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 
funduszu oraz kodeksu cywilnego. 
 

§ 8 
 

Sporządzono w 2 egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Pracodawca, jeden  Pożyczkobiorca.  
 

 
 
 
 
 
 

        ……………………...........................                   …..………………………….…………. 
                       Pożyczkobiorca                                    Dyrektor 
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OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELI 

 

 

My, niżej podpisani oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią umowy: 

 

1. ................................................................, zam. w .................................................... 

..................................................., ...................................., dow. os. 

.................................................., 

2. ................................................................, zam. w .................................................... 

..................................................., ...................................., dow. os. ................................................., 

poręczamy spłatę pożyczki mieszkaniowej udzielonej p. ................................................... 

................................................. (nr umowy .......................................................), dalej 

„Pożyczkobiorcy”. 

W razie nie spłacania pożyczki zgodnie z umową przez Pożyczkobiorcę, zobowiązujemy się do jej 

spłaty jako solidarnie współodpowiedzialni. 

Wyrażamy zgodę na potrącenie należnych kwot z naszych wynagrodzeń za pracę, zasiłków 

chorobowych i innych wypłat. 

W razie braku możliwości potrącania rat pożyczki w sposób, o którym mowa powyżej, zobowiązujemy 

się do dokonywania płatności przelewem na rachunek ZFŚS lub w przypadku nieposiadania rachunku 

bankowego – gotówką w Kasie szkoły. 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądz przy ul. Lipowej 33 (na podstawie art. 6 ust 1                     

pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 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). 

Podpisy poręczycieli: 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

Stwierdzam zgodność podpisów: 
 

 
 

........................................................... 
(Pieczęć i podpis upoważnionego Pracownika) 

 
Akceptuję: 

 
 
 

........................................................... 
(Pieczęć i podpis Dyrektora) 

 

 


