DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY w Bielsku-Białej
SEKCJA DS. EMERYTÓW I RENCISTÓW

WNIOSEK
o przyznanie pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych
1. Nazwisko i imię wnioskodawcy……..……………………..……….......................
Adres zamieszkania………………………………………………………………………
Nr telefonu………………………………………………………………………………….
2. Proszę o przyznanie mi pożyczki zwrotnej z przeznaczeniem na remont
mieszkania / remont domu w wysokości………............................................
słownie:…………………………….……………………………………………………….
którą zobowiązuję się spłacić w 24 miesięcznych ratach.
3. Oświadczam, że zapoznałem /am się z regulaminem przyznanej pożyczki
z FŚS.
4. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem
świadomy/a/odpowiedzialności regulaminowej i karnej/art.247 par.1 KK/.

Bielsko-Biała, dnia……………………….

…………………………………
Podpis wnioskodawcy

5. Zaświadcza się, że Pan/i/………………………………………………………………
zamieszkały /a/ w ……………………………………………..………………………..
jest ujęty /a/ w ewidencji emerytów i rencistów w Bielsku-Białej i nie
posiada zadłużenia z tytułu pożyczki ZFŚS.

…………………………………….
Pieczątka i podpis
upoważni. pracownika
Proszę o wypłatę:

□ do kasy
□ na konto nr:…………………………………………………………………….……………………..

Przyznaje się Panu /i/..........................................................................................
pożyczkę na..........................................................................................................
w wysokości.........................................................................................................
płatną w 24 ratach miesięcznych od ………………………........................................

Związki Zawodowe:
1. ZNP

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

2. NSZZ „ Solidarność” ..................................

Bielsko-Biała, dnia……………………….

ZATWIERDZAM

…………………….
Dyrektor MZO
/lub osoba upoważniona/

UMOWA

w sprawie pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów
zawarta
w

w

dniu...............................pomiędzy

Bielsku-Białej

zwanym

Miejskim

Pożyczkodawcą

dalej

Zarządem
a

Oświaty

Panem/Panią/

............................................................................................................................
zwanym

/zwaną/

dalej

Pożyczkobiorcą,

zamieszkałym/ą/

w….......................................................................................................................
miejscowość, ulica i nr domu

§1
Na podstawie wniosku z dnia ........................................ została przyznana
Panu /i/ .............................................................................................................
pożyczka
w

ze

środków

Zakładowego

Funduszu

wysokości……………………………………..

Świadczeń

Socjalnych

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

słownie………………………………………………………………………………………………
z przeznaczeniem na ............................................................................................
oprocentowana w wysokości 1% w stosunku rocznym.

§2
Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości wraz z odsetkami przez okres
............................................................................................................................
Pierwsza rata wynosi ...................zł. następne po ....................zł. miesięcznie
poczynając od:......................................................................................................

§3
Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę wraz z odsetkami – zgodnie z § 2 niniejszej
umowy na konto Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej:
PEKAO SA 70124041421111000048232999

§4
Poręczyciele:
1/

Pana /Panią/..............................................................................................
Adres zamieszkania.....................................................................................
Dowód

osobisty

Seria

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

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

Wydany przez………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Zaświadcza się, że Pan /Pani/....................................................................
Zamieszkały /a/........................................................................................
jest zatrudniony /a/ na czas nieokreślony.

………………………………..

………………………………………

/pieczątka zakładu pracy/

/pieczątka i podpis dyrektora
lub upow. pracownika/

2/

Pana /Panią/..............................................................................................
Adres zamieszkania.....................................................................................
Dowód

osobisty

Seria

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

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

Wydany przez………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Zaświadcza się, że Pan /Pani/....................................................................
Zamieszkały /a/........................................................................................
jest zatrudniony /a/ na czas nieokreślony.

………………………………..

………………………………………

/pieczątka zakładu pracy/

/pieczątka i podpis dyrektora
lub upow. pracownika/

Podpisy poręczycieli:

1......................................

2.....................................

§5
1. Poręczyciele zostali poinformowani o fakcie zawarcia niniejszej umowy
i terminie spłaty pożyczki. W razie nieuregulowania we właściwym terminie
pożyczki zaciągniętej przez wymienionego pożyczkobiorcę ze środków FŚS
wyrażamy

zgodę

jako

solidarnie

współodpowiedzialni

na

potrącenie

należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń.
2. W

przypadku

zwłoki

w

wykonaniu

powyższego

zobowiązania

Pożyczkodawca pośle Pożyczkobiorcy i Poręczycielom wezwanie do zapłaty
a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może żądać od
Poręczycieli spełnienia świadczenia.
§6
Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w okresie krótszym niż określony
w § 2 niniejszej umowy.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
zawarte w Ustawie z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń
Socjalnych /tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 2191 z późn.zmianami/ i przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§8
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które
otrzymują: pożyczkobiorca i Sekcja Socjalna ds. emerytów i rencistów.

............................................
podpis pożyczkobiorcy

...........................................
podpis Dyrektora MZO
/lub osoby upoważnionej/

