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WNIOSEK O PRZYZNANIE NIEOPROCENTOWANEJ  
ZWROTNEJ POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE 

 

…………………………………………………………………     
imię i nazwisko    pracownik 

 

…………………………………………………………………   emeryt/rencista 
         adres zamieszkania 

 

………………………………………………………………… 
  telefon 

                      Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami  

Integracyjnymi w Ełku 
 

1. Zwracam się z prośbą o przyznanie mi zwrotnej pomocy ze środków Funduszu 
Socjalnego  w wysokości ………………… zł (słownie ……………………………………………………… 
zł), z przeznaczeniem na: zakup domu lub lokalu mieszkalnego/remont, 
modernizację, rozbudowę domu lub mieszkania/uzupełnienie wkładu 
mieszkaniowego/przystosowanie lokalu dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych/adaptacji lokalu na cele mieszkaniowe/kaucję* i zobowiązuję się 
do wykorzystania jej zgodnie z przeznaczeniem. 
2. Oświadczam, że: 
a) zapoznałam/em się z treścią obowiązującego Regulaminu ZFŚS, 
b) nie jestem obciążona/y zobowiązaniami, które uniemożliwiałyby mi spłatę 
pożyczki. 
3. Jako formę zabezpieczenia spłaty pożyczki proponuję poręczycieli: 

 

………………………….........................…….    ………………………………………………...........     
         imię i nazwisko             adres zamieszkania  
          
 

………………………….........................…….    …………………………………….............................     
         imię i nazwisko             adres zamieszkania 
 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu 
Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość wszystkich danych 
zamieszczonych w niniejszym wniosku. 
 
Ełk, ………………………………….   …………………………………………. 
                        data            podpis wnioskodawcy 

 

                                                             
* niepotrzebne skreślić 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NIEOPROCENTOWANEJ  
ZWROTNEJ POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE 

 

…………………………………………………………………     
imię i nazwisko    pracownik 

 

…………………………………………………………………  emeryt/rencista  
         adres zamieszkania 

 

………………………………………………………………… 
  telefon 

                      Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami  
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Socjalnego  w wysokości ………………… zł (słownie ……………………………………………………… 
zł), z przeznaczeniem na: zakup domu lub lokalu mieszkalnego/remont, 
modernizację, rozbudowę domu lub mieszkania/uzupełnienie wkładu 
mieszkaniowego/przystosowanie lokalu dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych/adaptacji lokalu na cele mieszkaniowe/kaucję* i zobowiązuję się 
do wykorzystania jej zgodnie z przeznaczeniem. 
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a) zapoznałam/em się z treścią obowiązującego Regulaminu ZFŚS, 
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pożyczki. 
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………………………….........................…….    ………………………………………………...........     
         imię i nazwisko             adres zamieszkania 
           
 

………………………….........................…….    …………………………………….............................     
         imię i nazwisko             adres zamieszkania 
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Ełk, ………………………………….   …………………………………………. 
                        data            podpis wnioskodawcy 

                                                             
* niepotrzebne skreślić 
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…………………………………………………….. 
pieczęć szkoły 
 
 
 

 
1. Zaświadcza się, że Pani/Pan ………………………………………………………………………………………… 
jest: 
 

zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku 
 od ………….… lat na stanowisku …………………………………………. 

jest emerytowanym pracownikiem Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami 
 Integracyjnymi w Ełku. 
2. Wnioskodawca jest/nie jest* w trakcie spłaty pożyczki mieszkaniowej nr 
…………………………... 

 
……………………………………… ………………………………………… 

                           data                            podpis księgowej 
 

……………………………………………… 
pieczęć szkoły 
 

……….…………………………………….. 
               data 

DECYZJA O PRZYZNANIU POŻYCZKI 

 

Przyznaję/nie przyznaję* Pani/Panu ………………………………………………… zwrotną pomoc na 
cele mieszkaniowe w wysokości ……...............….… zł (słownie 
…….....…………………………………………..…………. zł) na warunkach zawartych w umowie. 
Pożyczka podlega spłacie przez okres ……….. lat. 

 
 

    ………………………………………… 
                                                     podpis dyrektora 

                                                             
* niepotrzebne skreślić 

…………………………………………………….. 
pieczęć szkoły 
 
 
 

 
1.Zaświadcza się, że Pani/Pan ………………………………………………………………………………… 
jest: 
 
            zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku 
od ………….… lat na stanowisku …………………………………………. 
          jest emerytowanym pracownikiem Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami 
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……………………………………                                                    ………………………………………                           
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……………………………………………… 
pieczęć szkoły 
 

……….…………………………………….. 
                          data 

DECYZJA O PRZYZNANIU POŻYCZKI 

 

Przyznaję/nie przyznaję* Pani/Panu ………………………………………………… zwrotną pomoc 
na cele mieszkaniowe w wysokości ……...............….… zł (słownie 
…….....……………………………………..………………. zł) na warunkach zawartych w umowie. 
Pożyczka podlega spłacie przez okres ……….. lat. 

 
 

    ………………………………………… 
                                podpis dyrektora  

                                                             
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 


