
Załącznik nr 6  do Zarządzenia nr 1/FS/2019  Dyrektora ZST z dnia 29 marca 2019  

WZÓR 
 

……………………………………………                                         ……………………………… 

                Imię i nazwisko                                           data wpływu 

 

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

                                                                     Adres zamieszkania 

 

……………………………..……                               Zatrudniony w ZST od dnia: ……………………. 

                Stanowisko 

            DYREKTOR 

                               ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

                                                                             im. płk Gwidona Langera w Cieszynie 

 

Deklaracja o przychodach rodziny. 
Średni miesięczny przychód na członka rodziny uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, wykazany 

w rozliczeniu podatkowym za rok ubiegły, mieści się w przedziale: 
 

 do 1.499,99 zł.             powyżej 1.500,00 zł. do 1.999,99 zł.            powyżej 2.000,00 zł.* 

     

*    proszę odpowiednie podkreślić.    ........................................................ 
      podpis wnioskodawcy 

W N I O S E K 

 

o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych                          

z przeznaczeniem na: 

 1. uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego 

 2. zakup mieszkania, domu jednorodzinnego 

 3. budowa domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielo mieszkaniowym 

 4. wykup lokalu mieszkalnego na własność 

 5. zamiana spółdzielczego prawa do lokalu na własność 

 6. nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego 

 7. uzyskanie mieszkania lokatorskiego za wykupieniem długów 

            8. przebudowa pomieszczenia niemieszkalnego na mieszkalne 

 9. kaucja i opłaty przy zamianie mieszkań 

          10. remont i modernizacja budynku mieszkalnego 

  11. remont i modernizacja mieszkania, przystosowanie mieszkania do potrzeb osób        

                o ograniczonej sprawności fizycznej. 

Proszę o udzielenie mi: 

1.  Pożyczki z ZFŚS w kwocie: ………… zł (słownie:………………………….…………………….. zł), 

którą łącznie z oprocentowaniem zobowiązuję się zwrócić w ……………….....…… ratach miesięcznych 

2.  Pożyczka przeznaczona jest na:  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3.  Przyznaną mi kwotę proszę przelać na rachunek bankowy nr:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

Do wniosku załączam: 
1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

3. ..................................................................................................... 

Jako poręczycieli pożyczki zwrotnej proponuję: 
 

Pan/Pani …………..………………………………zatrudniony/a w ZST, na stanowisku ………….……… 

 

Pan/Pani …………..………………………………zatrudniony/a w ZST, na stanowisku ………….……… 



 

Pan/Pani …………..………………………………zatrudniony/a w ZST, na stanowisku ………….……… 

 

Cieszyn, dnia ……………………..                                      ………………………………… 

                  podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Wnioskodawca Pan/Pani ………………………..……………………………. zatrudniony jest w ZST 

od dnia ……….……… na stanowisku ……………………w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Stosunek pracy zawarty na czas nieokreślony/określony do dnia ……………..…………………………… 

Nie znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy. 

 

Pan/Pani ………………………..……………………………. zatrudniony jest w ZST od dnia 

……….……… na stanowisku ……………………w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy. Stosunek 

pracy zawarty na czas nieokreślony/określony do dnia …………................…..…………………………… 

Nie znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy. 

Przeciętne średnie wynagrodzenie wynosi ………………………....................………………………… zł. 

                  (oświadczenie poręczyciela) 

Pan/Pani ………………………..……………………………. zatrudniony jest w ZST od dnia 

……….……… na stanowisku ……………………w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy. Stosunek 

pracy zawarty na czas nieokreślony/określony do dnia ……………..................…………………………… 

Nie znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy. 

Przeciętne średnie wynagrodzenie wynosi …………………………....................……………………… zł. 

                   (oświadczenie poręczyciela) 

Pan/Pani ………………………..……………………………. zatrudniony jest w ZST od dnia 

……….……… na stanowisku ……………………w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy. Stosunek 

pracy zawarty na czas nieokreślony/określony do dnia ……………..……................……………………… 

Nie znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy. 

Przeciętne średnie wynagrodzenie wynosi …………………………....................……………………… zł. 

                    (oświadczenie poręczyciela) 

 

 

Cieszyn, dnia …………………………..                  ……………………………………………

                                    podpis i pieczęć imienna  

                                                                                                              pracownika Ds. Kadrowych 

       

1. pożyczka spłacona w całości 

2. pożyczka niespłacona 

3. pozostaje do spłaty ……………….…………….. zł. 

 

Cieszyn, dnia ……………………….……..                            …………………………………..……… 

                                       podpis i pieczęć imienna  

                                            pracownika Ds. płac 

 

Sprawdzono pod względem merytorycznym : ……...............…………………………………………….. 

 

DECYZJA  DYREKTORA:  
1. przyznaje pożyczkę na  ……………………………….……….....……. w kwocie ………………..… zł 

2. odmawiam udzielenia pożyczki z powodu …………………….……………………………………….... 

 

Cieszyn, dnia ………………………………….                    Dyrektor 

         

                   …………………………….. 

                     podpis i pieczęć imienna  


