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Załącznik nr 1 
 

W N I O S E K  
 

o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego 
 

………………………………………………………………………….  …………….……. 
                                                 (imię i nazwisko )      (PESEL) 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
(adres zamieszkania) 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(miejsce pracy) 

 
1. Proszę o przyznanie pożyczki ze środków zakładowego funduszu mieszkaniowego 
 
   w wysokości ………...…….……..zł  słownie złotych..…………………………………….zł 
 
   z przeznaczeniem na ……………………………..…………………………………………... 
 
2. Pożyczkę spłacę w ………………………ratach miesięcznych  

 
3. Spłatę rozpocznę od miesiąca  …………………….………………… 
    (podać, jeżeli inny termin niż okres karencji - § 9 ust. 2 Regulaminu) 

  
4. Dochód miesięczny przypadający na 1 członka rodziny: ……………….…….zł  

 
W załączeniu przedkładam: 
a. 2 egz. umowy pożyczki 
b. 2 egz. umowy poręczenia spłaty pożyczki 
c. ………………………….…………………………. 
d. ………………………….…………………………. 
e. …………………………………………………….. 

 
 
Nr konta bankowego:    _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ -_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ 
 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz, że znam zasady udzielania 
pożyczek z ZFŚS. 
 
 
 
………………………….                                                       ……………………..…….. 
                (data)                                                                                            (podpis wnioskodawcy)  
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OŚWIADCZENIE POR ĘCZYCIELI 
 

Oświadczam, że znana jest mi kwota pożyczki, na którą udzielam poręczenia  
 

1. ………………………………………………..                        …………………………. 
                     (imię i nazwisko)                                                                              (data i podpis) 
 

2. ………………………………………………..                         ………………………… 
                       (imię i nazwisko)                                                                            (data i podpis) 
 

 

Potwierdzenie zatrudnienia: 
 

1. Zaświadczam, że  Pan/i ……………………………...….…………. jest zatrudniony/a w 
    NST w Nowej Rudzie  na czas określony / nieokreślony* od …………………………..…. 
    na stanowisku ………….…………………… 
 

2.Wynagrodzenie jest/nie* jest wolne od zajęć sądowych i komorniczych    ………………… 
                                          (podać wysokość zajęcia) 
 

 
………………………….                                                       ………………………..………….…………… 
                 (data)                                                                    (podpis i pieczęć potwierdzającego  kierownika 
                                                                                                      jednostki lub osoby upoważnionej) 
* niepotrzebne skreślić 

Ocena  Komisji  ds. Funduszu Mieszkaniowego: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

                                                                                                                                  (data) 

 
        Podpisy członków: 
 

1. ………………..………..………….. 
 

2. …………………………..………… 
 

3. ……………………………..……… 
 

4. ………………………………..….... 
 

5. …………………………………..… 
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Załącznik nr 2 

U M O W A   NR ……..……… 
 

w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego  
 

W dniu …………………….. r.  pomiędzy  Noworudzką Szkołą Techniczną w Nowej Rudzie 
zwaną dalej Pożyczkodawcą, w imieniu której działają: 
 

1. Dyrektor  szkoły   -     Brygida Gąsior 
2. Główny księgowy -     Elżbieta Staszków 

 
a  Panią/Panem  
……………………………………………..……..………………………….……….………….  
zamieszkałą/ym  w .…………………………………………… PESEL………..……………..  
zatrudnioną/ym  w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie na czas nieokreślony 
na stanowisku …………………………………………………………. zwaną/ym dalej 
Pożyczkobiorcą,  zostaje zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 

Uchwałą Komisji ds. Funduszu Mieszkaniowego z dnia ……………….............……………r. 
zostaje Pani/Panu przyznana pożyczka z  Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego w kwocie 
……………………….… zł  
 
(słownie……………………….…………………………………………………………….….)  
 
z przeznaczeniem na …………………………………………………………………………… 
 

§ 2 
 
1.   Pożyczka oprocentowana jest 1% w stosunku rocznym. 
 
2.   Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłacenia całości zadłużenia wynikającego z 
niniejszej umowy w formie rat kapitałowo-odsetkowych płatnych  miesięcznie w 
………….…….. równych ratach, przy czym pierwsza  rata jest ratą wyrównawczą. 
 
3.  Pierwsza rata pożyczki wraz z odsetkami wynosi zatem …………. zł, pozostałe po 
……..…….. zł.  
 
4.  Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącenie rat kapitałowo-odsetkowych z wynagrodzeń 
za pracę u każdego swojego Pracodawcy (zgodnie z art. 91KP) począwszy od m-ca 
…………………………. 
 
Pożyczkobiorca (emeryt, rencista ) zobowiązuje się spłacać raty pożyczki wraz z 
oprocentowaniem w terminie do   ostatniego dnia każdego miesiąca  – począwszy od miesiąca 
…………………………… 
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5.  W przypadku braku możliwości potrącania w/w rat z wynagrodzenia za pracę, 
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do indywidualnej spłaty pożyczki w terminach do ostatniego 
dnia każdego miesiąca. 
 
6.  Prawną formę zabezpieczenia spłaty pożyczki stanowi solidarne poręczenie osób 
fizycznych (umowa poręczenia) 
 

§ 3 
 
1.  Niespłacona kwota pożyczki wraz z oprocentowaniem staje się natychmiast wymagalna w 
przypadku: 

a. Rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą, 
b. Wykorzystania pożyczki niezgodnie z jej przeznaczeniem. 

 
2.  W przypadku zaistnienia przesłanki z ust. 1 pkt. a.§3  Pożyczkobiorca wyraża zgodę na 
potrącenie z wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy niespłaconej 
kwoty pożyczki wraz z oprocentowaniem. 
 
3. Pożyczkobiorca może, za zgodą poręczycieli udzieloną na piśmie, wystąpić z wnioskiem o 
wyrażenie zgody na kontynuowanie spłaty pożyczki w ratach, po rozwiązaniu umowy o pracę 
. Raty nie mogą być niższe niż określone w umowie pożyczki. 
 
4.  W przypadku rozwiązania stosunku pracy, przejście na emeryturę, rentę lub nauczycielskie 
świadczenie kompensacyjne  spłata pożyczki jest kontynuowana na zasadach określonych w 
niniejszej umowie i nie wymaga sporządzania aneksu. 

 
§ 4 

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

§ 5 
 

1.  Pożyczkodawca może naliczyć odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w terminowym 
regulowaniu płatności wynikających z niniejszej umowy. 
 
2.  Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadku 
stwierdzenia, że Pożyczkobiorca nie zapłacił w terminie określonym w umowie pełnych rat 
pożyczki za co najmniej dwa okresy płatności, po uprzednim wezwaniu Pożyczkobiorcy do 
zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania 
wezwania, pod rygorem wypowiedzenia umowy. 
 

§ 6 
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1.W sprawach nieuregulowania niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego. 
2.Sprawy sporne powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 
siedziby Pożyczkodawcy. 

 
§ 7 

 
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
jeden otrzymuje pożyczkobiorca i jeden pożyczkodawca. 
 
 
              Pożyczkobiorca                                                     Pożyczkodawca 
 
 
…………..……………………..       ………………………………   ……………………… 

                                                       (główny księgowy)                                    (dyrektor) 

     
 
Zgoda współmałżonka: 
Ja niżej podpisana/y  …………………………………………………………………………… 

zam…………....…………..…………………………………………………………………….. 

PESEL ……………..……….. legitymująca/y się dowodem osobistym serii ………..…..  nr 
…………………… wyrażam zgodę na zaciągniecie przez mojego współmałżonka pożyczki 
w kwocie   ……………………….….. zł 

                                                                                                           …………………………… 
                                                                                                                                           (podpis współmałżonka) 
 

…………………………    ………..….……………………………………… 
    (pieczęć zakładu pracy)                                                                   (za własnoręczność podpisu współmałżonka) 
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Załącznik nr 3 
 

UMOWA PORĘCZENIA SPŁATY PO ŻYCZKI 
z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego 

 

Zawarta w Nowej Rudzie w dniu ………………………………… pomiędzy Poręczycielami 
w osobach: 

1. …………………………………… zam. w ……………………………………………. 
 

seria i nr dowodu osobistego ……………………… PESEL …………………………………. 
 

2. ……………………………………. zam. w …………………………………………… 
 

seria i nr dowodu osobistego ……………………… PESEL …………………………………. 
 

przy udziale współmałżonków poręczycieli pożyczki w osobach:* 
 

ad.1 .………………………………………. zam. w ………………………………………….. 
 

seria i nr dowodu osobistego ……………………… PESEL …………………………………. 
 

ad. 2 ……………………………………… zam. w …………………………………………… 
 

seria i nr dowodu osobistego ……………………… PESEL …………………………………. 
 
 

a  Pożyczkodawcą – Noworudzką Szkołą Techniczną w Nowej Rudzie reprezentowaną przez: 
 

1. Dyrektora                   -  Brygidę Gąsior 
2. Główną księgową       -  Elżbietę Staszków 

 

§ 1 
 

Poręczyciele udzielają poręczenia Pożyczkodawcy za zobowiązania Pożyczkobiorcy: 
 

………………………………………….. zam. w …………………………………………….. 
 

……………………………...................... seria i nr dowodu osobistego ……………………… 
 

z tytułu pożyczki udzielonej na podstawie umowy z dnia …………...…………nr……………  
w wysokości ………………zł (słownie: ……………………….……………………………...) 
 

a współmałżonkowie wyrażają zgodę na to poręczenie*. 
 

§ 2 
 

Poręczenie obejmuje zobowiązania Pożyczkobiorcy, istniejące w chwili udzielenia 
niniejszego poręczenia oraz mogące powstać w przyszłości z tytułu nie dokonania spłaty 
pożyczki w terminie i na warunkach wynikających z umowy pożyczki, o której mowa w §1. 
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§ 3 
Poręczyciele odpowiadają za dług jako współdłużnicy solidarnie z Pożyczkobiorcą. 
 

§ 4 
1.W przypadku zwłoki w spłacie pożyczki co najmniej 2 rat  Poręczyciele wyrażają zgodę na 
potrącanie z ich wynagrodzeń za pracę zaległych rat na podstawie wezwania Pożyczkodawcy 
przesłanego do pracodawcy Poręczycieli. 
2. W przypadku braku możliwości potrącania z wynagrodzeń za pracę Poręczyciele 
zobowiązują się do spłacenia zadłużenia  Pożyczkobiorcy w terminie 30 dni po 
zawiadomieniu przez Pożyczkodawcę o opóźnieniu lub zwłoce w spłacie pożyczki. 
   
*) obowiązuje dla pożyczek powyżej  30.000 zł 
 

§ 5 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 6 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron 
 

Poręczyciele: 
1. ………………………..……………..          …………………………………………… 

       (podpis i pieczęć placówki potwierdzającej   
                                                                                własnoręczność podpisu) 
 

 
2. ………………………………………          ……………………………………………..... 

                                                                                                        (podpis i pieczęć placówki potwierdzającej  
                                                                                                               własnoręczność podpisu) 

Współmałżonkowie poręczycieli: 
 
                    Ad.1  …………………….………..………..         ………………………………………........... 

       (podpis i pieczęć placówki potwierdzającej 
                                                                                 własnoręczność podpisu) 
 
 

                    Ad.2  ……………………..…………………          ……………………..………………………... 
                                                                                                        (podpis i pieczęć placówki potwierdzającej  
                                                                                                                własnoręczność podpisu) 

 
                                                                                                                       Pożyczkodawca:  

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

                                                                                ( główny księgowy) 

 
 

…….………………………..…………………………… 
                                                                               ( dyrektor) 

  


