
  

 
...................................................................                 Grudziądz, dnia ................... 20….... r. 
                  (imię i nazwisko uprawnionego) 

 
................................................................... 
                    (nauczyciel/emeryt/rencista) 

 
...................................................................   Do 

(adres zamieszkania) Dyrektora 
Zespołu Szkół Rolniczych 
im. Władysława Grabskiego 
w Grudziądzu 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 
 DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU 

 
1. Uprzejmie proszę o przyznanie mi dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych organizowanego w formie (niepotrzebne skreślić): 

a) wypoczynek urlopowy organizowany we własnym zakresie- tzw. „wczasy pod gruszą”, 
b) wypoczynek dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii zimowych, obozów, kolonii 

zdrowotnych. 
2. Planowany termin korzystania z wypoczynku: ………………..... 
3. Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem ZFŚS. Dochód brutto na osobę w moim 

gospodarstwie domowym wynosi (proszę podać przedział przez postawienie znaku „x”): 
 

 nie więcej niż minimalne wynagrodzenie za pracę 

 więcej niż 100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia 

 więcej niż 150% i nie więcej niż 200% minimalnego wynagrodzenia 

 powyżej 200% minimalnego wynagrodzenia 

 
4. Prawidłowości wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej i regulaminowej. 
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu przy ul. Lipowej 33 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. rok 2016, poz. 
922 z późn. zm.). 
 
 

Uzgodniono: 
 
NSZZ „Solidarność” ...................................... 

 
ZNP............................................................... 

 
 

………………………………………………. 
(Podpis Wnioskodawcy) 

 
 
 

Akceptacja Dyrektora: 
 
 

.......................................................................... 
       (Data, pieczęć imienna, podpis) 

 
Załączniki: 
1) oświadczenie o dochodach 
2) wniosek urlopowy zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły (dotyczy pkt. b – pracownicy niepedagogiczni) 

      



  

 
...................................................................                 Grudziądz, dnia ................... 20….... r. 
                  (imię i nazwisko uprawnionego) 

 
................................................................... 
                    (nauczyciel/emeryt/rencista) 

 
...................................................................   Do 

(adres zamieszkania) Dyrektora 
Zespołu Szkół Rolniczych 
im. Władysława Grabskiego 
w Grudziądzu 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 
Uprzejmie proszę o przyznanie mi następującego świadczenia z  zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych: ……………………………………………………………………………………..………………………….…..,  
w wysokości ...................... zł (słownie: ..................................................................................... złotych). 

Krótkie uzasadnienie wniosku: ………………………………………………………..……………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………...……..………………………………………………
……………………………………………...…………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…       

 
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem ZFŚS. Dochód brutto na osobę w moim 

gospodarstwie domowym wynosi (proszę podać przedział przez postawienie znaku „x”): 
 

 nie więcej niż minimalne wynagrodzenie za pracę 

 więcej niż 100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia 

 więcej niż 150% i nie więcej niż 200% minimalnego wynagrodzenia 

 powyżej 200% minimalnego wynagrodzenia 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu przy ul. Lipowej 33 zgodnie 
z ustawą                 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. rok 2016, poz. 922 z 
późn. zm.). 

 
 

 
Uzgodniono: 
 
NSZZ „Solidarność” ...................................... 

 
ZNP............................................................... 

 
 

 
….…………………………………………… 

(Podpis Wnioskodawcy) 

 
 

Akceptacja Dyrektora: 
 
 

                …………………………………………… 
(Data, pieczęć imienna, podpis) 

 
Załącznik: 
1. Oświadczenie o dochodach pracownika 
 

               



  

 
...................................................................                 Grudziądz, dnia ................... 20….... r. 
                  (imię i nazwisko uprawnionego) 

 
................................................................... 
                    (nauczyciel/emeryt/rencista) 

 
...................................................................    
                      (adres zamieszkania) 

 
 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH  
W CELU UZYSKANIA ŚRODKÓW ZFŚS 

 
 
 Informuję, że rodzina moja składa się z następujących osób (przy dzieciach podać rocznik): 
………………………………………………………………………………………......................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………................................................…………............. 
 Oświadczam, że członkowie mojej rodziny uzyskali w …………. r. następujące dochody brutto: 

Lp. Imię i Nazwisko Pokrewieństwo Dochód brutto 

    

    

    

    

    

RAZEM DOCHÓD:  

DOCHÓD W PRZELICZENIU NA 1 CZŁONKA RODZINY:  

 
 Zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz znajomość postanowień Regulaminu 
ZFŚS potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności regulaminowej                        
i karnej. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu przy ul. Lipowej 33 zgodnie 
z ustawą               z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. rok 2016, poz. 922 z 
późn. zm.). 
 

 
        …………………………………                    ..………………………………………………… 
                      (Data)                  (Podpis)  
   
Załącznik: 
1. Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-37, PIT-40A za poprzedni rok 
kalendarzowy. 
POUCZENIE: 
1. Osoby, które należy uwzględniać przy podawaniu dochodu w rodzinie: współmałżonek, dzieci własne lub 
przysposobione w wieku do 18 lat, a w przypadku pobierania nauki do 25 lat pod warunkiem pozostawania we wspólnym 
gospodarstwie domowym i nie osiągania dochodu z tytułu zatrudnienia, dzieci własne lub przysposobione w stosunku do 
których orzeczono niepełnosprawność pod warunkiem nie osiągania dochodów ze stosunku pracy. 
2. Do dochodów zaliczamy: 
- dochód uprawnionego ze wszystkich źródeł, 
- dochód współmałżonka ze wszystkich źródeł (nie uwzględniać nagrody jubileuszowej), 
- dochód dzieci: alimenty, stypendia,  świadczenia rentowe, wynagrodzenie z tytułu nauki zawodu (stypendia socjalne, 
naukowe nie uwzględniać) 
- dochód rolnika liczony z 1 ha przeliczeniowego 



  

 
...................................................................                 Grudziądz, dnia ................... 20….... r. 
                  (imię i nazwisko uprawnionego) 

 
................................................................... 
                    (nauczyciel/emeryt/rencista) 

 
...................................................................   Do 

(adres zamieszkania) Dyrektora 
Zespołu Szkół Rolniczych 
im. Władysława Grabskiego 
w Grudziądzu 

 
 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI ZWROTNEJ Z ZFŚS NA REMONT, 
MODERNIZACJE LOKALU LUB BUDYNKU MIESZKALNEGO 

 
 Uprzejmie proszę o przyznanie mi pożyczki ze środków zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych w wysokości ……………………………………………………………………………………………………………... zł 
(słownie ………....................................…………………………. złotych). 

 Zgodnie z obowiązującym regulaminem funduszu, uzyskane środki przeznaczę na cele 
mieszkaniowe1, a w szczególności na:  
………………………………………………................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 Mieszkam w lokalu o powierzchni ……..... m2, zajmowanym łącznie przez ………. osób. 
 
 
 
                                                                                                                 ………….………………………….. 
                         (Podpis Wnioskodawcy) 

Decyzja o przyznaniu/odmowie pożyczki: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
         

Uzgodniono: 

NSZZ „Solidarność”..…………………………………………………………………... 

ZNP..…………………………………………………………………………………………... 

 

                 Akceptacja Dyrektora 
 
 
                     ……………………….………………………… 
                 (Data, pieczęć imienna, podpis) 

 
 
1 Zgodnie z regulaminem ZFŚS, w szczególności remont lub modernizacja zajmowanego mieszkania/domu (bez względu               
na tytuł prawny do lokalu). 



  

 
1. Stwierdzam, że Pan(i) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
jest zatrudniony(a) w ……………………………………………….…………………. im.…………………………………………….... 
w ………………………………. od dnia ………………………………… r., na stanowisku ………………………………………….. 
w wymiarze ………………..………….. na czas ……………………..…………………. . 

 
 
 
 

Grudziądz, dnia …………………….. 20…….. r.    ……………….…………………………………. 
              (Pieczęć i podpis Pracownika Kadr) 

 
 
 

2. Stwierdzam, że Pan(i) ………………………………………………………………………….………………………………………….. 
nie jest zadłużony(a) w stosunku do Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego z tytułu 
pożyczek lub innych zobowiązań finansowych. 

 
 
 
Grudziądz, dnia …………………...... 20….. r.             …………………………………………………………. 

          (Pieczęć i podpis Głównego Księgowego) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
UMOWA POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
Nr .................................. 

 
 

zawarta dnia ............................... 20...... r. w Grudziądzu, pomiędzy: 
– Zespołem Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu, zwanym dalej „Szkołą”, 

reprezentowanym przez panią Beatę Kacałę, Dyrektora, 
a 

– p. ............................................................................................, zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”, 
zam. w ................................................, ul. ................................................. . 
 

§ 1 
 

1. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z późn. zm.) oraz obowiązującego 
Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Szkoła zobowiązuje się do wypłaty 
Pożyczkobiorcy kwoty 
............................................................................................................................... zł (słownie: 
............................................................................................................................ złotych), tytułem 
pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej 
„funduszem”, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Pożyczkobiorcę. 

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się przeznaczyć pożyczkę wyłącznie na cel mieszkaniowy, wskazany 
we wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

 
§ 2 

 
1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Oprocentowanie pożyczki jest stałe przez cały 

okres jej spłaty i wynosi 1 % w stosunku rocznym. 
2. Okres spłaty wynosi 18 miesięcy. Pożyczkobiorca będzie spłacać pożyczkę w równych ratach 

miesięcznych łącznie z odsetkami, po ........................................................................................ zł 
(słownie: .............................................................................................................................. złotych).  
Termin spłaty ostatniej raty przypada na miesiąc ………………………………………….. . 

 
 

§ 3 
 

1. Pożyczkobiorca upoważnia Szkołę do potrącania co miesiąc rat kapitału pożyczki wraz z 
odsetkami, w wysokości wynikającej z § 2 umowy, z przysługującego mu do wypłaty 
wynagrodzenia za pracę, poczynając od dnia ................................................... . 

2. Na swój wniosek, Pożyczkobiorca może również spłacić pożyczkę w inny sposób, uzgodniony                    
z Pracodawcą w aneksie do umowy. 

3. W przypadku kiedy pożyczkobiorcą jest były pracownik szkoły emeryt/rencista spłata pożyczki 
następuje w formie wpłaty na konto bankowe zakładowego funduszu świadczeń socjalnych                    
w PKO BP nr: 09 1020 5040 0000 6102 0085 7045 w terminie do 10 każdego miesiąca. 

 
 

§ 4 
 

W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca przedstawia, jako załącznik do niniejszej 
umowy, oświadczenie dwóch poręczycieli. 



  

 
 

§ 5 
 

1. W przypadku niespłacania pożyczki wzywa się (na piśmie) dłużnika do uregulowania należności                                                                      

w  wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli. 

2. W przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek ten spoczywa na 

poręczycielach – w przypadku niespłacenia przynajmniej dwóch kolejnych rat miesięcznych. 

3. Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami w przypadku 

rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, z wyjątkiem: pracowników odchodzących na 

emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne, po zadeklarowaniu dalszej spłaty przez 

osobę kontynuującą spłatę pożyczki i za zgodą żyrantów, Służby Socjalnej oraz Dyrektora szkoły. 

4. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącenie zobowiązania z tytułu niespłaconej pożyczki wraz                       

z odsetkami ze wszystkich świadczeń ze stosunku pracy. 

 
§ 6 

 
Niniejsza umowa, jak też warunki spłaty pożyczki, mogą zostać zmienione wyłącznie 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 
funduszu oraz kodeksu cywilnego. 
 

§ 8 
 

Sporządzono w 2 egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Pracodawca, jeden  Pożyczkobiorca.  
 

 
 
 
 
 
 

        ……………………...........................                   …..………………………….…………. 
                       Pożyczkobiorca                                    Dyrektor 

  



  

 
OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELI 

 

 

My, niżej podpisani oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią umowy: 

 

1. ................................................................, zam. w .................................................... 

..................................................., ...................................., dow. os. ....................................., 

2. ................................................................, zam. w .................................................... 

..................................................., ...................................., dow. os. ....................................., 

poręczamy spłatę pożyczki mieszkaniowej udzielonej p. ................................................... 

................................................. (nr umowy ..................................), dalej „Pożyczkobiorcy”. 

W razie nie spłacania pożyczki zgodnie z umową przez Pożyczkobiorcę, zobowiązujemy się do jej 

spłaty jako solidarnie współodpowiedzialni. 

Wyrażamy zgodę na potrącenie należnych kwot z naszych wynagrodzeń za pracę, zasiłków 

chorobowych i innych wypłat. 

W razie braku możliwości potrącania rat pożyczki w sposób, o którym mowa powyżej, zobowiązujemy 

się do dokonywania płatności przelewem na rachunek ZFŚS lub w przypadku nieposiadania rachunku 

bankowego – gotówką w Kasie szkoły. 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych dla potrzeb 

Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu przy ul. Lipowej 33 zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. 

zm.). 

 

Podpisy poręczycieli: 
 
 
 
 

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

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

Stwierdzam zgodność podpisów: 
 
 
 
 

........................................................... 
(Pieczęć i podpis upoważnionego Pracownika) 

 
Akceptuję: 

 
 
 

........................................................... 
(Pieczęć i podpis Dyrektora) 

 

 
Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS 

 



  

...................................................................                 Grudziądz, dnia ................... 20….... r. 
                  (imię i nazwisko uprawnionego) 

 
................................................................... 
                    (nauczyciel/emeryt/rencista) 

 
...................................................................   Do 

(adres zamieszkania) Dyrektora 
Zespołu Szkół Rolniczych 
im. Władysława Grabskiego 
w Grudziądzu 

 
 

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ  
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  

   

Wnoszę o przyznanie mi zapomogi losowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  

Uzasadnienie  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



  

W przypadku otrzymania zapomogi proszę o przekazanie jej na rachunek bankowy  

nr …………….....………........................................................................................, którego posiadaczem jest  

……………………………………................. .  

 Załączniki:   

1. Oświadczenie o dochodach za poprzedni rok podatkowy (w przypadku wcześniejszego złożenia oświadczenia w 

związku z innymi świadczeniami socjalnymi lub zdrowotnymi, ponowne składanie oświadczenia o dochodach nie jest 

konieczne).   

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZFŚS w celu otrzymania świadczeń 

lub zapomogi.   

3. Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna. 

    

  

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

  

OPINIA DYREKTORA SZKOŁY:  

  

Decyzją z dnia ……………………………….. Dyrektor szkoły proponuje przyznać pomoc w formie:                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. w kwocie …………………………….. .  

          

Decyzją z dnia ……………………………….. nie przyznano pomocy z powodu: …………………………………………….  

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

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

Uzgodniono: 

NSZZ „Solidarność”……………………………………………………………………... 

ZNP..…………………………………………………………………………………………... 

 

 

 
                 Akceptacja Dyrektora 
 
 
                     ……………………….………………………… 
                 (Data, pieczęć imienna, podpis) 

 

 



  

 
 
 

Oświadczenie o dochodach - ……………………. r. 
 

 
Ja, niżej podpisany/a 

………………………………………………………………….., zamieszkały/ła ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… niniejszym oświadczam, że w okresie ostatniego 

miesiąca moja pobierana emerytura/renta wynosiła: …………………………………………………………. zł brutto. 

 

Na emeryturę/rentę przechodziłam z …………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                (podać nazwę szkoły) 

 

 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy 
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 286 KK. 
 

 

 

 

Data złożenia oświadczenia:                      Podpis: 

 

…………………………………………………    ……………………………………………… 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Decyzja o przyznaniu emerytury lub o waloryzacji emerytury z danego roku, którego dotyczy oświadczenie. 


