
Załącznik nr 1 

Wniosek 
o dofinansowanie ze środków ZFŚS 

/data wpływu/ 

 

………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko wnioskodawcy/ 

 

……………………………………………………………………………………….... 
/dokładny adres zamieszkania/ 

 

………………………………………………………….. 
/zajmowane stanowisko/ 

 

 

 

CZĘŚĆ A  

Proszę o przyznanie ze środków ZFŚS: 

a) dofinansowania wypoczynku wakacyjnego 

b) dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci 

c) zapomogi pieniężnej/pomocy rzeczowej* 

d) pomocy pieniężnej 

e) świadczenia pieniężnego 

f) inne ……………………………………………………………………………………... 

 

Oświadczam, że łącznie ze mną pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wymieniona 

liczba osób……………, osiągająca dochody netto. 

Dochody moje oraz członków rodziny w ubiegłym miesiącu wyniosły: …………………... zł. 

Średni dochód łączny na jednego członka rodziny wynosi: …….…………………....…….. zł. 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO wobec 

członków rodziny, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskałem(-am) w celu ubiegania 

się o świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

 

Nr konta, na który proszę przekazywać przyznaną kwotę: 

 

 

____   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __  

 
  

 

 

 

 

……………………………… 

 

podpis wnioskodawcy 
 

 

 

*właściwe podkreślić 

 



 

 

CZĘŚĆ B 

 

Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania  

Przyznaję dofinansowanie z ZFŚS w formie: 

a) dofinansowania wypoczynku wakacyjnego 

w kwocie: ………………………… zł. 

b) dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci 

w kwocie: ………………………… zł. 

c) zapomogi pieniężnej/pomocy rzeczowej 

w kwocie: ………………………… zł. 

d) pomocy pieniężnej 

w kwocie: ………………………… zł. 

e) świadczenia pieniężnego 

w kwocie: ………………………… zł. 

f) inne ……………………………………………………………………………………... 

w kwocie: ………………………… zł. 

 

Wysokość dofinansowania wynosi łącznie …………….. zł,  

słownie: ………………….……………………………………………………………………... 

 

Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia dofinansowania z ZFŚS 

a) ………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………. 

c) ………………………………………………………. 

Odmowę uzasadniam tym, że: 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

/podać przyczynę odmowy, zgodnie z Regulaminem ZFŚS/ 

 

 

 

 

……………………………             ….…………………….. 

/miejscowość, data/              /podpis dyrektora/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

UMOWA 

W sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego dla 

pracowników 

 

W dniu ………………………… pomiędzy ………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zakładem Pracy” w imieniu, którego działa …………………………………………….. 

a Panią/Panem ……………………………………………………………………………………..…… 

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą” zamieszkałym w…………………………………………………….. 

zatrudnionym w ……………………………………………………………………………………….. 

zawarta została umowa o treści następującej: 

 

§1. 

Decyzją Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach została Pani/Panu przyznana 

pożyczka w wys. ……………………………. słownie:………………………………………………. 

Ze środków Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego oprocentowana w wysokości    

……………………………………………… z przeznaczeniem na ………………………………… 

 

§2. 

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości, okres jej spłaty wynosi …………………... lata. 

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ………………………………………. w równych 

ratach miesięcznych po zł ………………………………………………………………………….. 

 

2. Przyznana pożyczka podlega w całości spłacie. Spłatę pożyczki można zawiesić lub przedłużyć 

okres jej spłaty do lat 5 (pięciu). 

 

3. Przyznana pożyczka może być umorzona w przypadku: 

a) zgonu pożyczkobiorcy 

b) pobierania emerytury lub renty, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza                      

najniższego wynagrodzenia miesięcznego w jednostce gospodarki uspołecznionej  

- umorzenie można zastosować do 50% wysokości pożyczki. 

 

§3. 

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącenia należnych rat pożyczki wraz z odsetkami 

zgodnie z §2 z niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę miesięczną  

w wysokości ………………………………………..… zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………….) 

miesięcznie od dnia ……………………………………. 

 

§4. 

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

rozwiązania umowy o pracę. 

Obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się: 

- do pracowników, z którymi stosunek pracy został rozwiązany z powodu likwidacji lub reorganizacji 

zakładu, 

- do pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę, 

- jeżeli pracownik doręczy pismo z nowego zakładu pracy o przejęciu spłaty zadłużenia przez byłego 

pracownika. 

 

§5. 



Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§6. 

W sprawach nie regulowanych niniejszą umową zastosowano przepisy rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 09 marca 1987r. w sprawie ogólnych zasad udzielania pomocy z zakładowego funduszu 

mieszkaniowego w uspołecznionych zakładach pracy (Dz. U. Nr 10 poz. 59.), zakładowego regulaminu 

funduszu mieszkaniowego i przepisy kodeksu cywilnego.  

Umowa niniejsza została sporządzona w dniu …………………………… w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład. 

 

Na poręczycieli proponuję: 

1. Pani/Pan …………………………..………. 

Zam. ………………………………………..     Nr dow. os. …………….………... 

2. Pani/Pan …………………………………… 

Zam. ………………………………………..    Nr dow. os. ………………………. 

 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w ze środków ZFM 

wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni za pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami  

z naszych wynagrodzeń. 

 

 

 

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

     nazwa zakładu pracy             Dyrektor  

 

 

 

 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 
pożyczkobiorca 

 

 

 

……………………………………… 
 pieczęć i podpis przed. zakładu pracy  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

UMOWA 

W sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego                                  

dla emerytów i rencistów 

 

W dniu …………………… pomiędzy ………………………………………………………………. 

w imieniu którego działa ……………………………..………………………………………………… a 

Panią/Panem …………………………….………………………………………………………..…… 

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą” zamieszkałym w …………………………..…………………….. 

zawarta została umowa o treści następującej: 

 

§1. 

Decyzją Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach została Pani/Panu przyznana 

pożyczka. w wys. ………………………. słownie: ……………………………………………………. 

Ze środków Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego oprocentowana w wysokości    

…………………………….. z przeznaczeniem na …………………………….…………………… 

 

 

§2. 

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości, okres jej spłaty wynosi ……………………... lata 

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ………………………………………….  

w równych ratach miesięcznych po zł ………………………………………………………….. 

 

2. Przyznana pożyczka podlega w całości spłacie. Spłatę pożyczki można zawiesić lub przedłużyć 

okres jej spłaty do lat 5 (pięciu). 

 

3. Przyznana pożyczka może być umorzona w przypadku: 

c) zgonu pożyczkobiorcy 

d) pobierania emerytury lub renty, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza                      

najniższego wynagrodzenia miesięcznego w jednostce gospodarki uspołecznionej -umorzenie 

można zastosować do 50% wysokości pożyczki. 

 

§3. 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z §2 z niniejszej 

umowy do kasy GCEiS w Ziębicach w wysokości …….………………………………………… zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….) 

miesięcznie od dnia ……………………………………. 

 

§4. 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

§5. 



W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowano przepisy rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 09 marca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania pomocy z zakładowego 

funduszu mieszkaniowego w uspołecznionych zakładach pracy (Dz. U. Nr 10 poz. 59.), zakładowego 

regulaminu funduszu mieszkaniowego i przepisy kodeksu cywilnego.  

Umowa niniejsza została sporządzona w dniu …………………………… w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład. 

 

Na poręczycieli proponuję: 

1. Pani/Pan …………………………………. 

Zam. ………………………………….…..     Nr dow. os. ……………………….. 

2. Pani/Pan …………………………………. 

Zam. ……………………………………...    Nr dow. os. ………………………. 

 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w ze środków ZFM 

wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni za pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami  

z naszych wynagrodzeń. 

 

 

 

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

     nazwa zakładu pracy             Dyrektor  

 

 

 

 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 
pożyczkobiorca 

 

 

 

……………………………………… 
 pieczęć i podpis przed. zakładu pracy  

  

 

 

 

 

 

 

 


