Druk nr 1
Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
Uprawnionego I stopnia
1.…................................................................................................................................................
imię i nazwisko Uprawnionego I stopnia,

nr telefonu,

…...................................................................................................................................................
adres zamieszkania,

adres e-mailowy.

Aktualna wysokość miesięczna emerytury/renty/świadczenia kompensacyjnego/świadczenia przedemerytalnego (brutto)
.....................................................................................................................................................................................................................…..zł.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
W skład mojej rodziny/związku nieformalnego, wchodzą następujące osoby Uprawnione:
imię i nazwisko /stopień pokrewieństwa/data urodzenia/nazwa szkoły stacjonarnej/orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/wysokość dochodu ze wszystkich źródeł*
2.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...............
4…......…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….......
5…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...................
**Średni dochód, miesięczny brutto, za rok poprzedzający złożenie Informacji przypadający

na jednego Uprawnionego wynosi:……………………..…………………………………………….zł

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym, niżej zamieszczonym,
czytelnym podpisem, świadoma(y) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
wynikającej z art. 233 § 1, § 1a w związku z § 6 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny
(tj.: Dz.U.2017, poz. 2204, ze zmianami)

…………………..………………………………………….
Data i czytelny podpis Uprawnionego I stopnia
Objaśnienia: * Podanie wysokości dochodów ze wszystkich źródeł nie jest czynnością
obowiązkową. ** Nie podając wysokości dochodów ze wszystkich źródeł należy wpisać::
,, Próg III - powyżej 2000,00 zł brutto”.
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Druk nr 2
WNIOSEK
o przyznanie świadczenia finansowanego z Funduszu
……...............................................................................................................................................
imię i nazwisko Uprawnionego I stopnia,

rok urodzenia, seria i numer dowodu osobistego,

…...................................................................................................................................................
adres zamieszkania,
……………………………………………………………………………………………………………………….
nr rachunku bankowego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
.....................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................... ................................................
powyżej wymienić rodzaj świadczenia*wraz z uzasadnieniem
*Dotyczy - różne formy wypoczynku indywidualnego/pomoc materialno-rzeczowa lub finansowa/zwrotna lub
bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe/wypoczynek dla dzieci/opieki nad dziećmi (patrz § 1 ust. 17 lit. h).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONIŻEJ WYPEŁNIĆ PRZY POŻYCZKACH MIESZKANIOWYCH
Proponuję jako poręczycieli:
1. Pan(i) .............................................................. zam. ..............................................................................................
seria i nr dowodu osobistego ......................................................................... rok urodzenia .....................................
2. Pan(i) ..............................................................zam. ................................................................................................
seria i nr dowodu osobistego ......................................................................... rok urodzenia .....................................

....................................................................................................................
Data i czytelny – imię i nazwisko - podpis Uprawnionego I stopnia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

PONIŻEJ WYPEŁNIA CKZiU
Stwierdzam niespłaconą pożyczkę w wysokości.................................................................................................zł
.........................................................................................................
Data i czytelny – imię i nazwisko - podpis Członka Komisji, pracownika niebędącego nauczycielem
Na posiedzeniu w dniu ……………….…..........20….. r. Komisja proponuje…………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Data i czytelny – imię i nazwisko - podpis Przewodniczącego Komisji
Zgoda Pracodawcy………………………………………...………………………………………………………
Data, pieczątka i czytelny – imię i nazwisko - podpis Dyrektora CKZiU
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Druk nr 3

UMOWA PORĘCZENIA

zawarta w dniu .................................... 20…… r. w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Złotowie przy ul. Norwida 10 pomiędzy: Uprawnionym I stopnia
.............................................................................................................................................. zam.
w ...................................................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym ........................................, rok urodzenia: ......................
zwanym dalej PORĘCZYCIELEM, a
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Złotowie, ul. Norwida 10,
w dalszych postanowieniach niniejszej umowy zwanym CKZiU, reprezentowanym przez:
1. Andrzeja Hencel – Dyrektora CKZiU,
2. Danutę Długosz – Główną Księgową CKZiU,
zwanymi dalej WIERZYCIELEM – wspólnie zwanymi Stronami
N A S T Ę P U J Ą C E J T R E Ś C I:
§ 1. Poręczyciel oświadcza, że z własnej i nieprzymuszonej woli, świadom konsekwencji
niewywiązywania się ze spłatą określoną w umowie pożyczki, zawartej w dniu…………........
20.…r pomiędzy Wierzycielem, a Pożyczkobiorcą, Panią/Panem...............................................
…………………………..…….zam. w .......................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym……....................................., rok urodzenia..................,
w celu……………………………………………………………………………………………
w kwocie .........................................................................złotych, na okres od ..............................
20……r. do .................................... 20….. r. dobrowolnie poddaje się egzekucji pozostałej
do spłaty pożyczki, wraz ze wszelkimi dodatkowymi kosztami.
§ 2. Mocą niniejszej umowy Poręczyciel poręcza w całości kwotę………………....... słownie:
......................................................................., za opisane w § 1 zobowiązania Pożyczkobiorcy.
§ 3. Poręczenie zostaje udzielone na okres od dnia…………………......................20.....r.
do dnia ...............................................................................................................................20.....r.
§ 4. W przypadku zwłoki Pożyczkobiorcy w terminowej spłacie rat pożyczki wobec
Wierzyciela, prześle on Pożyczkobiorcy i Poręczycielowi wezwanie do zapłaty (na ich koszt),
a po - bezskutecznym - upływie wyznaczonego 14 dniowego terminu zapłaty raty wraz
z odsetkami i innymi kosztami, zażąda od Poręczyciela zapłaty raty wraz z odsetkami
i pozostałymi kosztami. Poręczyciel oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie ze swojego
wynagrodzenia rat pożyczki lub spłaty w całości przy rozwiązaniu umowy o pracę
z Pożyczkobiorcą z powodów opisanych w rozdziale I, § 3 ust. 7 Regulaminu.
§ 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
............................................................
…………………………………………
Data i czytelny - imię i nazwisko Data, pieczątki i podpisy Wierzyciela
podpis Poręczyciela
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Druk nr 4
UMOWA POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE NR …....../20…… r.
zawarta w dniu .................................... 20…… r. w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Złotowie przy ul. Norwida 10, pomiędzy: Uprawnionym I stopnia
.............................................................................................................................................. zam.
w ...................................................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym ............................................., rok urodzenia ..................
zwanym dalej POŻYCZKOBIORCĄ, a
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Złotowie, ul. Norwida 10,
w dalszych postanowieniach niniejszej umowy zwanym CKZiU, reprezentowanym przez:
1. Andrzeja Hencel – Dyrektora CKZiU,
2. Danutę Długosz – Główną Księgową CKZiU,
zwanymi dalej WIERZYCIELEM – wspólnie zwanymi Stronami
N A S T Ę P U J Ą C E J T R E Ś C I:
§ 1.1. Wierzyciel udziela Pożyczkobiorcy, którym jest Uprawniony I stopnia na jego Wniosek
o przyznanie świadczenia finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(druk nr 2) z dnia ..............................20……… r, na warunkach określonych niniejszą umową
pożyczki w kwocie ..............................zł, słownie złotych: .........................................................
2. Pożyczka udzielona jest z przeznaczeniem na …………………………….…………………
(Wpisać zgodnie z § 3, ust. 8 Regulaminu ZFŚS)

3. Wierzyciel postawi do dyspozycji Pożyczkobiorcy pełną kwotę pożyczki, po podpisaniu
umów poręczenia niniejszej pożyczki i po podpisaniu tejże umowy w następujący sposób:
a) Kwota pożyczki, powyżej 5000,00 zł zostanie wysyłana na wskazane w Umowie Pożyczki
na Cele Mieszkaniowe (druk nr 4), konto Pożyczkobiorcy w pierwszym lub w drugim dniu
roboczym miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pożyczka została skutecznie
przyznana, lub;
b) Kwota pożyczki do 5000,00 zł może być do odbioru, w gotówce, w kasie CKZiU
w Złotowie przy ul. Norwida 10 (pokój nr 10). Pożyczkobiorca ponosi wszelką materialną
i prawną odpowiedzialność za przekazaną mu w gotówce pożyczkę. Tym samym
po opuszczeniu przez Pożyczkobiorcę pomieszczenia z kasą uznaje się, że pożyczka została
mu udzielona i dostarczona skutecznie, co Pożyczkobiorca poświadcza, podpisując czytelnie
niniejszą umowę. Zagubienie pieniędzy pożyczki przez Pożyczkobiorcę, lub ich kradzież, lub
inne trudne do przewidzenia zdarzenia losowe, obciążają w pełni Pożyczkobiorcę.
§ 2.1. Pożyczka udzielona jest na okres ....................................................................... miesięcy.
(Wpisać liczbę miesięcy cyframi i słownie)

2. Pożyczka oprocentowana jest jednorazowo w wysokości 0,5% kwoty udzielonej pożyczki,
doliczonym do kwoty pożyczki i następnie przeliczonym i wliczonym do spłacanych rat.
3. Pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie .................................... zł, słownie:
………..………………………………………..podlegać będzie spłacie, w następujący sposób:
a) Wartość, w złotych, pierwszej raty będzie różniła się od wszystkich rat pozostałych
i wynosić będzie dokładną kwotę obliczoną do jednego grosza;
b) Wartości, w złotych, począwszy od drugiej raty będą wynosić te same wysokości, bez
groszy, czyli dwa zera po przecinku;

str. 4

c) Termin spłat rat pożyczki rozpoczyna się w miesiącu kolejnym po miesiącu jej otrzymania;
d) Pożyczkobiorca ma obowiązek pamiętać, że spłata ostatniej raty przypada
w miesiącu…………………20…… r. co oznacza, że od miesiąca kolejnego nie powinny
wpływać na rachunek Wierzyciela środki pieniężne Pożyczkobiorcy tytułem spłaty pożyczki.
(Czytaj § 3 niniejszej umowy).
4. Wszystkie raty płatne są do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca na rachunek
bankowy Wierzyciela w SBL Złotów nr 77 8941 0006 0023 7389 2000 0020.
5.1. Pożyczkobiorca, którym jest pracownik CKZiU upoważnia Wierzyciela do dokonywania
potrąceń należnych rat pożyczki, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,
z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę oraz z innych świadczeń związanych z pracą.
5.2. W sytuacji, gdy przyznane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą
są niewystarczające do pokrycia kwoty raty, Pożyczkobiorca, którym jest Pracownik CKZiU,
zobowiązany jest do samodzielnej spłaty pożyczki.
§ 3.1. Przedterminowej spłaty części pożyczki Pożyczkobiorca dokonać może po uprzednim
poinformowaniu Wierzyciela o terminie spłaty. Wysokości – ewentualnych - pozostałych
do spłaty rat pożyczki nie ulegają obniżeniu w związku z wcześniejszą spłatą rat pożyczki.
2. Całkowite rozliczenie z Pożyczkobiorcą z tytułu ewentualnych nadpłat nastąpi po całkowitej
spłacie pożyczki.
3. Spłata wszystkich rat pożyczki powoduje automatyczne wygaśnięcie niniejszej umowy.
§ 4. 1. Pożyczkobiorca ustanawia prawne zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami
i innymi kosztami w formie poręczenia według prawa cywilnego, udzielonego przez dwóch
niezależnych Poręczycieli, zgodnie z zawartymi i podpisanymi Umowami Poręczenia (druk
nr 3), które stanowią integralną część niniejszej umowy.
4.2. W przypadku zwłoki Pożyczkobiorcy w terminowej spłacie rat pożyczki wobec
Wierzyciela, prześle on Pożyczkobiorcy i Poręczycielom wezwanie do zapłaty (na ich koszt),
a po bezskutecznym upływie wyznaczonego 14 dniowego terminu zapłaty raty wraz
z odsetkami, zażąda od Poręczycieli zapłaty raty wraz z odsetkami. Wpłaty Pożyczkobiorcy
i Poręczycieli w związku z opisanym postępowaniem, w pierwszej kolejności zaliczane
są na poczet kosztów wezwań i upomnień.
§ 5. W przypadkach:
a) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy;
b) rozwiązania stosunku pracy przez pracownika,
pożyczka powinna podlegać natychmiastowej spłacie w całości; dopuszcza się inne
rozwiązania pozostałej części pożyczki do spłaty, na umotywowany wniosek Pożyczkobiorcy.
§ 6. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:
Wierzyciela i Pożyczkobiorcy.

............................................................
Data i czytelny - imię i nazwisko podpis Pożyczkobiorcy

…………………………………
Data, pieczątki i podpisy Wierzyciela
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