Wrocław, dnia ……-……-………… r.
……………………………………
imię i nazwisko

……………………………………
……………………………………
adres zamieszkania

Zakładowa Komisja Socjalna
Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Strzegomska 49a
53-611 Wrocław

WNIOSEK
Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej ze środków Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w wysokości: ………………………………… zł. z przeznaczeniem
na: ………………………………………………………………………………………………
na okres …………………… lat.
Udzieloną pożyczkę zobowiązuję się spłacić według zasad określonych w umowie.
Oświadczam, że przyznana pożyczka zostanie wykorzystana na cel mieszkaniowy określony
we wniosku.
Oświadczam, że nie jestem*/jestem* zadłużony/a w stosunku do zakładowego funduszu
mieszkaniowego.
Oświadczam, że dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi ……………………… zł.
Przyznaną pożyczkę proszę przekazać na moje konto osobiste.
Bank ……………………………………………………………………………………………
Numer konta ……………………………………………………………………………………

………………………………
podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

Wrocław, dnia ……-……-………… r.
……………………………………
pieczątka zakładu pracy

Zaświadcza się, że Pan/i …………………………………………………………………
jest zatrudniony/a od ………………………………… na czas …………..…...………………
na stanowisku ………………………………………..…………………………………………
………………………………
pieczątka imienna pracownika Działu Kadr

Wrocław, dnia ……-……-………… r.
……………………………………
pieczątka zakładu pracy

Zaświadcza się, że Pan/i …………………………………………………………………
spłacił/a poprzednią pożyczkę mieszkaniową, pobraną na podstawie umowy Nr ……………
………………………………
pieczątka imienna pracownika Działu Księgowości

Decyzja Komisji Socjalnej
Komisja

ds.

Panu/i pożyczkę

pożyczek,

w

kwocie

decyzją

z

dnia

……-……-…………

…………………………………

zł.

r.

przyznała

z przeznaczeniem na

…………………………………………………………………………………………………
na warunkach ustalonych w umowie zawartej według zasad określonych w obowiązujących
przepisach.
Pożyczka podlega spłacie przez …… lata, poczynając od dnia ……-……-………… r.
wg niżej podanych rat:
odsetki …………………………………………………………………………………………
I rata ……………………………………………………………………………………………
…… raty ………………………………………………………………………………………
Podpisy Komisji:
1.

Anna Cieśla

- ……………………………

2.

Ewa Wolniak

- ……………………………

3.

Zofia Hendzel

- ……………………………

4.

Ryszard Targaszewski

- ……………………………

5.

Damian Sułkowski

- ……………………............

UMOWA Nr …………
Zawarta w dniu ……-……-………… r. we Wrocławiu pomiędzy:
Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49A, 53-611 Wrocław
w imieniu, którego działa Dyrektor mgr Anna Chołodecka, zwana dalej Pracodawcą
a Panem/Panią ...........................................................................................................................................
zamieszkałym/łą.........................................................................................................................................
legitymującym/cą się dowodem osobistym nr ..........................................................................................
Pesel..........................................
Zwanym/ną dalej Pożyczkobiorcą.

§1
Na podstawie decyzji Komisji Socjalnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
z dnia ................................, Pracodawca przyznaje Pożyczkobiorcy ze środków Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych pożyczkę na ............................................................, oprocentowaną w wysokości 1%
w stosunku rocznym, w wysokości .........................zł. + .....................zł. odsetki co stanowi razem kwotę
………………zł.(słownie razem:...............................................................................................................).

§2
Przyznana pożyczka wraz z oprocentowaniem podlega spłacie w całości

w okresie ………… lat,

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ……-……-………… r. w ratach miesięcznych.
Pierwsza rata ……………… zł. pozostałe ………… raty ……………… zł. każda.

§3
Pożyczkobiorca upoważnia Zakład Pracy do potrącania z wynagrodzenia należnych rat pożyczki wraz
z odsetkami w kwotach i terminach podanych w §2 niniejszej umowy.
W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia nie pozwala potrącić raty pożyczki z wynagrodzenia lub
występujący z wnioskiem o pożyczkę jest emerytem Centrum Kształcenia Zawodowego, pożyczkobiorca
zobowiązuje się do spłaty należnych rat pożyczki, wraz z odsetkami, w kwotach podanych w §2 niniejszej
umowy do 10 dnia każdego miesiąca na konto ZFŚS Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

§4
Niespłacona kwota pożyczki wraz odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
1) rozwiązania z Pożyczkobiorcą stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie
art.52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
2) rozwiązania stosunku pracy przez wypowiedzenie przez Pożyczkobiorcę albo Pracodawcę.

§5
Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy z Pożyczkobiorcą nastąpi z innych przyczyn niż wymieniona w §4 pkt 1,
Pracodawca może ustalić nowy tryb i sposób spłaty pożyczki mieszkaniowej, z ewentualnym
ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności.

§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków w niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się postanowienia Regulaminu ZFŚS oraz:
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8
Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu ZFŚS i niniejszej umowy, którą
podpisuje.

§9
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Pracodawca, a jeden Pożyczkobiorca.

Poręczenie spłaty:
W przypadku nieuregulowania we właściwym terminie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę
ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę – jako współodpowiedzialni – na pokrycie niespłaconej kwoty wraz
z należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń w trybie art. 91 Kodeksu pracy.
1. Pani(Pan) ………………………………………………………………….......................…

Dowód osobisty: …………………………… wydany przez……………………….............
Adres zamieszkania ……………………………………………………...............................
Pesel: ...................................
2. Pani(Pan) ……………………………………………………………....……....................…

Dowód osobisty: ……………………… wydany przez……….........……...…….……........
Adres zamieszkania ……………………....………………………………...........................
Pesel: ...................................

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Czytelny podpis 1 poręczyciela

pieczątka zakładu pracy

Czytelny podpis 2 poręczyciela

pieczątka zakładu pracy

Stwierdzam własnoręczny podpis poręczycieli:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

pieczątka imienna pracownika Działu Kadr

Czytelny podpis Pożyczkobiorcy

Główny Księgowy

Podpis Pracodawcy
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