
Załącznik Nr 6 
do Regulaminu korzystania z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych 
 

Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe 
 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:……………………………………………………………………. 

2. Miejsce pracy: ………………………………………….. telefon: ………………………………... 

3. Rodzaj umowy o pracę: ………………………………  umowa do: …………………………...... 

4. Adres do korespondencji: ………………………………….…………………………………. 

5. PESEL………………………………………………….  

6. Seria i numer dowodu…………………… wydany przez …………………………………… 

7. Adres zamieszkania:….………………………………………………………………………... 

 
Cel pomocy mieszkaniowej:………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kwota wnioskowanej pomocy mieszkaniowej: ……………………………………………………… 
Przyznaną pomoc mieszkaniową spłacę w …………….. ratach. 

 
Wnoszę o wypłatę świadczenia w gotówce / przekazem pocztowym / na rachunek bankowy*. 
Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………………. 
 
Do wniosku załączam: 
1. ……………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………..... 
 
Jako poręczycieli proponuję (wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce pracy, 
PESEL) 
1.   ……………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................... 
2.   ……………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................... 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma/y 
odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 233 § 1 KK). 
 
 

        ..................................................... 
                                                                                           (data i podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
Sposób udokumentowania wniosku: 
1. pożyczka na budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielo-mieszkaniowym, adaptację pomieszczeń 

niemieszkalnych na mieszkania, na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego  
• uwierzytelniona kserokopia umowy kupna lub aktu własności (działki budowlanej, domu, mieszkania) 
• zezwolenie na budowę i kosztorys budowy 

 

 



2. pożyczka na uzupełnienie wkładu lub udziału mieszkaniowego, pokrycie kosztów wykupu lokali oraz 
na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do zajmowanego lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
• zaświadczenie organu zarządzającego nieruchomością stwierdzającego wysokość wkładu do uzupełnienia; 
• zaświadczenie o cenie zakup 

 
Adnotacje stanowiska pracy ds. obsługi socjalnej: 
 
Data udzielenia ostatniej pożyczki: ………………………………………………………………...                                                                                           

Cel udzielenia ostatniej pożyczki: …………………………………………………………………… 

Data zakończenia spłaty ostatniej pożyczki: ……………………………………………………… 

             

       …………..……………………………………           
                (data i czytelny podpis pracownika zatrudnionego 

       na stanowisku pracy ds. obsługi socjalnej) 

 
Proponuje się przyznać pożyczkę na cele mieszkaniowe w wysokości .............................zł.  
 
Proponuje się odmówić przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe.* 
 
             

             

     

Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

             
             

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

  
Akceptacja Pracodawcy            data i podpisy członków Komisji Socjalnej  

. 
   
 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 


