
        Wniosek numer: 
 

KOLPREM Sp. z o.o. 
 

w: …………….………… 
(nazwa lokalizacji) 

WNIOSEK  
o udzielenie pożyczki ze środków ZFŚS 

KOLPREM Sp. z o.o. na cele mieszkaniowe 
w 2022 r. 

Dzień Miesiąc Rok 

   

 

 

 
I. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA  (czytelnie)         Numer ewidencyjny  

        

 

1. ………………………………………………..        ………………………....….…           ………….….…….……..  
(nazwisko i imię pracownika)                                                 (symbol  komórki organizacyjnej)                    (telefon kontaktowy) 

 
2. Adres zamieszkania:  …………………………………………………………………………….…………….……………                                                                    

                                                                                           (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 
 

3. Oświadczam, że do lokalu, w którym zamieszkuję tytuł prawny (własność, najem, użytkowanie, inny)  
 

posiada ….……………..……………….…    stwierdzony…………………………………………………….….…….. 
               (imię i nazwisko lub firma)                                                              (dokument: akt notarialny, umowa, inny) 
 

4. Zwracam się z prośbą o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości: ………………….……… 
 

5. Okres spłaty pożyczki:    ……………………… 
                                                             (wpisać ilość rat) 
 

6. Oświadczam, iż cel mieszkaniowy zamierzam zrealizować poprzez (zakreślić jedno A), B) lub C): 

A) □ zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) 

B) □ wykonanie remontu lub modernizacji lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania), w którym zamieszkuję. 
 

C) □ częściową likwidację skutków zdarzenia losowego powstałego w lokalu mieszkalnym (domu lub mieszkaniu),     

    w którym zamieszkuję. 
 

 

W przypadku zaznaczenia A) lub C) należy załączyć wymagane Regulaminem dokumenty. 
 

7. Oświadczam, że posiadam miesięczne obciążenia z art. 87 KP, 91 KP**, zobowiązania finansowe typu kredyt, 

pożyczka (dotyczy również współmałżonków): 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
                               (wymienić jakie, w jakiej wysokości są obciążenia miesięczne i do kiedy lub wpisać, że nie posiadam) 
 

8. Kwotę przyznanej pożyczki proszę przekazać na konto w banku / odbiór w kasie*:  

Nr rachunku bankowego                           

 

 
9. Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że wcześniej podany średni dochód w rodzinie nie uległ zmianie, wyżej podane 

dane są prawdziwe i znane mi są przepisy Regulaminu ZFŚS o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych danych w tym 
zakresie. 
 

10. Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości ogólną informację o przetwarzaniu danych osobowych. 
 
 

Załączam dokumenty:  
 
 

…………………………………………….………………                                  …………………………………………….... 
                                                                                                                                                                        (czytelny podpis wnioskodawcy)  
 
 

*    Niepotrzebne skreślić 
**   Wyciąg z Art. 87 i 91:  
 

    Art. 87 § 1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób    
                       fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich  
                       dokonywania - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 

1)   sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 
2)   sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 
3)   zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 
4)   kary pieniężne przewidziane w art. 108. 

      § 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom  

          z  tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych  
          do pełnej wysokości. 
   § 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres 
          nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. 

Art. 91 § 1. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą   
                   wyrażoną na piśmie. 
 



 
II. WYPEŁNIA HUT-PUS S.A.  

 
1. Rodzina składa się z …................ osób. 

 

2. Średniomiesięczny dochód w rodzinie wynosi ………………..…………. 
 

3. Informacja o wcześniej przyznanych pożyczkach z ZFŚS:…………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………..…….……………………………….. 

 

4. Informacja o braku zadłużenia / zadłużeniu * (na podstawie danych otrzymanych od osób prowadzących 
księgowość ZFŚS dla KOLPREM Sp. z o.o. – np. z wykorzystaniem poczty elektronicznej). 

 

5. W przypadku zadłużenia należy podać dane dot. obciążenia ZFŚS: kwota ……………………………  
rata miesięczna w wysokości ……………………………….  

 
 

………………………………… 
(podpis uprawnionego pracownika) 

 

 
III. DECYZJA KOMISJI ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
 

Na posiedzeniu w dniu …………….  przyznano*/nie przyznano* wnioskodawcy pożyczkę w kwocie …….………. zł, 
 
Słownie: ………...……………………………………………………………………………………….…………..... złotych 
 
Podstawa Prawna: 
Regulamin ZFŚS w KOLPREM Sp. z o.o.  

 
PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. WYPEŁNIA HUT-PUS S.A.  
 
Zatwierdzam do wypłaty przyznaną pożyczkę zgodnie z regulaminem ZFŚŚ w kwocie:  …………………………… 
 
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sprawdzono pod względem 
formalnym i rachunkowym 

Kwotę powyższą zatwierdzono 
i przekazano do realizacji 

Data realizacji 

   

 
 *     Niepotrzebne skreślić 

 

 
 


	Wniosek numer:

