Załącznik nr 1
do Regulaminu korzystania
ze środków SFŚS

WNIOSEK
o pożyczkę ze SFŚS
………………………………………………
(imię i nazwisko)

………………………………………………
………………………………………………
(adres)

………………………………………………
(szkoła wnioskodawcy)

nr telefonu:……………………………………

pracownik/emeryt (właściwe podkreślić)
…………………………………………….…
(seria i numer dowodu osobistego)
Data urodzenia wnioskodawcy……………………………….

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w Sicienku,
ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko
1. Proszę o przyznanie pożyczki w wysokości ……………………………zł z przeznaczeniem na*:
1) zakup budynku mieszkalnego,
2) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,
3) pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany
w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
4) remonty i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,
5) przystosowanie mieszkań dla potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,
6) opłaty wymagane przy zamianie mieszkań,
7) przebudowę pomieszczenia na cele mieszkalne

2. Pożyczkę zobowiązuję się spłacić w ……… ratach miesięcznych /36,48,60,72,84/
3. Oświadczam, że:
a) nie toczą/toczą się wobec mnie postępowania egzekucyjne*;
b) nie posiadam zobowiązań wobec SFŚS (pożyczki na cele mieszkaniowe);
c) zapoznałam/em się z treścią Regulaminu korzystania ze środków SFŚS.
* właściwe podkreślić

4. Na poręczycieli proponuję:
1) ………………………………………………………………………………..……………
2) ………………………………………………………………………………..……………
5. Nazwa banku, nr rachunku, nazwa posiadacza rachunku, na które zostanie przekazana przyznana
pożyczka /wypełniają osoby posiadające konto bankowe/……………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym Wniosku w celu jego
rozpatrzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
6. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Wniosku są zgodne z prawdą oraz zostałam /em
zapoznana/ny z treścią art. 233 par. 1 KK, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………………………………………

……………………………………………

(data)

(podpis wnioskodawcy)

PORĘCZYCIELE:

1.

2.

Imię i nazwisko: ………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………

Adres: …………………………………………

Adres: …………………………………………

PESEL: ………………………………………

PESEL: ………………………………………

Seria i nr dowodu osobistego …………………

Seria i nr dowodu osobistego …………………

Miejsce zatrudnienia: …………………………

Miejsce zatrudnienia: …………………………

Oświadczam, że:
a) jestem zatrudniona /ny na czas nieokreślony w szkole należącej do SFŚS;
b) nie toczą się wobec mnie postępowania egzekucyjne;
c) nie jestem współmałżonkiem pożyczkobiorcy.
………………………………

………………………………

(podpis)

(podpis)

Urząd Gminy w Sicienku:
Potwierdzam zgodność danych zawartych w punkcie 3b niniejszego wniosku ze stanem
faktycznym oraz danych zawartych w punkcie 3a /dotyczy osób zatrudnionych w szkołach należących
do SFŚS/
………………………………
(podpis księgowej)

Załącznik nr 2
do Regulaminu korzystania
ze środków SFŚS

UMOWA NR …………/…………
W SPRAWIE UDZIELENIA POŻYCZKI
ZE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
zawarta w dniu ……………… pomiędzy Szkołą Podstawową im. M. Kopernika w Sicienku, zwanym dalej
„Administratorem” reprezentowanym przez Panią Beatę Szczęśniak – Dyrektora,
a
Panią/em ………………………………………….……………… zam. ………………………………………
leg. się dowodem osobistym ………………………………………… zwanym dalej pożyczkobiorcą.
§ 1. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

(tj. Dz. U. z 2012r., poz. 592 z późn. zm.), Regulaminu korzystania ze środków Scentralizowanego
Funduszu Świadczeń Socjalnych, została Pani/nu przyznana nieoprocentowana pożyczka
z
przeznaczeniem na*:
1) zakup budynku mieszkalnego,
2) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,
3) pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w
związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
4) remonty i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,
5) przystosowanie mieszkań dla potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,
6) opłaty wymagane przy zamianie mieszkań,
7) przebudowę pomieszczenia na cele mieszkalne.
w wysokości …………………… zł, słownie …………………………………………………………………
§ 2. 1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości w ………… ratach miesięcznych, pierwsza rata
w wysokości ……………… zł a każda następna w wysokości ………………… zł. Harmonogram spłaty
stanowi załącznik do umowy.
2. Termin spłaty poszczególnych rat upływa ostatniego dnia każdego miesiąca. Termin płatności
pierwszej raty upływa dnia ……………….
§ 3. Pożyczkobiorca: /zaznaczyć właściwe/
-

upoważnia Administratora do potrącania należnych rat z przysługującego mu wynagrodzenia
i innych należności z tytułu zatrudnienia poczynając od miesiąca …………… 20…… roku.

-

będzie dokonywać spłaty rat pożyczek na rachunek bankowy SFŚS Szkoły Podstawowej
w Sicienku, ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko w Banku Spółdzielczym
w Bydgoszczy Oddział Sicienko, nr 40 8142 0007 0110 4868 2000 0006

§ 4. W przypadku braku terminowej spłaty kolejnych rat pożyczki Administrator wszczyna
Procedurę windykacyjną określoną w załączniku nr 3 do Regulaminu SFŚS.
§ 5. Do umowy mają zastosowanie postanowienia Regulaminu korzystania ze środków SFŚS,
w szczególności dotyczące: umorzenia pożyczki, zawieszenia pożyczki, niezwłocznego zwrotu pożyczki.
§ 6. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 592 z późn. zm.)
i przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8. Niniejsza umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
pożyczkobiorcy, Administratora i poręczycieli.
………………………………………

………………………………………

(podpis pożyczkobiorcy)

(podpis Administratora)

………………………………………
(podpis Głównego Księgowego)

Oświadczenie poręczycieli:
1.………………………………………………………………………………………………………………,
seria i nr dowodu osobistego ……………………………… nr PESEL ……………………………………,
zam.: ……………………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………………………,
seria i nr dowodu osobistego ……………………………… nr PESEL ……………………………………,
zam.: ……………………………………………………………………………………………………………
Ja, niżej podpisany oświadczam, że poręczam solidarnie za zobowiązania powstałe z tytułu zawarcia
niniejszej Umowy. Poręczenia udzielam bezterminowo do pełnej wysokości zobowiązań.
Upoważniam Administratora SFŚS do dokonania potrąceń bezpośrednio z przysługującego mi
wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego odpraw i nagród zobowiązań
powstałych z tytułu udzielenia niniejszej pożyczki.

1. ………………………………………..
(podpis poręczyciela)

2. ………………………………….
(podpis poręczyciela)

