Załącznik nr 7B do Regulaminu ZFŚS

Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
..............................................................

Lubraniec Marysin, dnia ........................................

………………………………………………………….
…………………………………………………………
(imię i nazwisko i adres osoby uprawnionej)

DYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Marii Grodzickiej
w Lubrańcu Marysinie

Proszę o przyznanie mi pożyczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w wysokości: .............................. zł. (słownie: …………………………………………………)
na okres: ……… miesięcy - z przeznaczeniem na ......................................................................
..........................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1. przeciętny miesięczny dochód przypadający na członka mojej rodziny wynosi
..............................zł.
Przykład obliczenia średnio miesięcznego dochodu brutto do celów ZFŚS:
1) PIT-37: suma dochodów z pozycji 71 i 104 pomniejszona o sumę kwot z pozycji 106 i 107
podzielona przez 12 miesięcy. Uzyskaną kwotę należy następnie podzielić prze liczbę członków
rodziny.
2) PIT-36: suma dochodów z pozycji 118 i 175 pomniejszona o sumę kwot z pozycji 188 i 189
podzielona przez 12 miesięcy. Uzyskaną kwotę należy następnie podzielić przez liczbę
członków.
3) PIT-40A/11A: dochód brutto = przychód brutto – pozycja 38 i 40 z PIT-40A/11A. W sytuacji,
w której więcej niż jeden członek gospodarstwa domowego pobiera emeryturę/rentę sumuje się
dochody, dzieli się przez 12 miesięcy, a uzyskaną kwotę należy następnie podzielić prze liczbę
członków rodziny.
4) Dochód z gospodarstwa rolnego: ilość ha przeliczeniowych pomnożona przez stawkę
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym podawaną corocznie w
obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Uzyskaną kwotę należy podzielić
przez 12 miesięcy oraz przez liczbę członków rodziny.
5) Dochody, które nie podlegają opodatkowaniu oraz nie zostały wykazane w deklaracji PIT należy
zsumować za poprzedni rok poprzedzający złożenie wniosku. Następnie uzyskaną kwotę należy
podzielić przez 12 miesięcy oraz przez liczbę członków rodziny.
Szczegółowe informacje dotyczące jakie dochody uwzględniamy przy składaniu wniosku do ZFŚS
znajdują się w regulaminie § 12 pkt 3.
2. Aktualnie nie posiadam zobowiązań wobec ZFŚS w placówce z tytułu niespłaconych rat pożyczek.
3. Aktualnie nie posiadam zajęć komorniczych.
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4. Na poręczycieli wnioskowanej pożyczki – zgodnie z § 20 ust. 2
następujące osoby:

Regulaminu – proponuję

a) ………………………………………. b) …………………………………………
które również nie posiadają zobowiązań przeterminowanych wobec Funduszu oraz nie posiadają zajęć
komorniczych na wynagrodzeniu.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym Wniosku w celu jego
rozpatrzenia zgodnie z ustawą o ZFŚS raz o związkach zawodowych.
6. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Wniosku są zgodne z prawdą oraz zostałam/-em
zapoznana/-y z treścią art. 233 par. 1 KK, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

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

Wyrażam zgodę na poręczenie wnioskowanej pożyczki:

...............................................
(podpis poręczyciela )

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

Potwierdzam zgodność danych zawartych w niniejszym wniosku ze stanem faktycznym:

.......................................................
(podpis i pieczęć księgowej)

*

uwzględnić wszystkie dochody wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe - po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe

