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Załącznik nr 1 do FM 
 

 

.........................................................                                                       .............................................             
            Nazwisko i imię wnioskodawcy                                                                           Data złożenia 
 

......................................................... 
                Adres zamieszkania                                                   
 

......................................................... 
Seria i nr dowodu osobistego 

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

Data wydania i przez kogo 
 

......................................................... 
     Nazwa zakładu pracy 
 
 
 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI 

 Z FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO 
 

 

 

1. Na remont i modernizację mieszkania. 

2. Na przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej w 

kwocie:........................................ PLN. 

3. Pożyczkę zobowiązuję się spłacić w .................. ratach miesięcznych. 

4. Wyrażam zgodę na potrącenie przez Pracodawcę przypadających do spłaty rat pożyczki z mojego 

wynagrodzenia lub z należnych mi świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa i zasiłków rodzinnych z listy płac za dany miesiąc.  

5. Oświadczam, że posiadam mieszkanie kwaterunkowe, lokatorskie, spółdzielcze, własnościowe* o 

powierzchni ............ nr, dom mieszkalny o powierzchni ................ m2. 

6. Oświadczam, że nie posiadam własnego mieszkania. 

7. Załączniki do wniosku o przyznanie pożyczki. 

● ............................................................ 

● ............................................................ 

● ............................................................ 

● ............................................................ 

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

                            Podpis współmałżonka           Podpis wnioskodawcy 
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Zaświadcza, się że Pan/i .......................................................................................................................... jest 

zatrudniony/a w ............................................................ od dnia ...................................... . Umowa zawarta jest 

na czas nieokreślony/określony* do dnia .................................... z  przeciętnym  miesięcznym  

wynagrodzeniem /brutto/ z ostatnich trzech miesięcy zł ……………………………………………........................ 

słownie zł ............................................................................................................................................................ 

Wynagrodzenie powyższe nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów – jest obciążone 

kwotą złotych ............................................ . 

W/w nie znajduje się /znajduje się* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. 

 

 

 

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

  Potwierdzenie zakładu pracy odnośnie zatrudnienia i płac  

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁ ŻONKA 
 
 

Do umowy nr ..................... o pożyczkę z Funduszu Mieszkaniowego. 

Ja niżej podpisany /a/ ........................................................................... imię ojca .............................................. 

Nazwisko rodowe ............................................ urodzony /a/ dnia ................................ w ….............................. 

Zamieszkały /a/ w ............................... ul. ............................................................. nr ....................... m ............ 

województwo ..................................... legitymujący /a/ się dowodem osobistym seria i nr …………….…… 

wydanym przez .........................................................w ............................ dnia …………………………...……… 

Oświadczam, że wiem iż mój współmałżonek stara się o pożyczkę w wysokości …………………………. na 

okres ……………………….. rat miesięcznych.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na weryfikację powyższych danych przez Promos Sp. z o.o. 

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

                                 Podpis składającego oświadczenie  
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OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 
 
Do umowy nr ..................... o pożyczkę z Funduszu Mieszkaniowego. 

Ja niżej podpisany /a/ ............................................................................. imię ojca ............................................ 

Nazwisko rodowe ............................................ urodzony /a/ dnia ................................. w …............................. 

Zamieszkały /a/ w ...................................... ul. ...................................................... nr .................. m ................. 

województwo ..................................... legitymujący /a/ się dowodem osobistym seria i nr ………….………… 

wydanym przez .......................................................................w ........................................ dnia ....................... 

Oświadczam, że w razie nie zapłacenia we właściwym terminie rat pożyczki zaciągniętej przez Pana/Panią 

.................................................................................. zgodnie z zawartą umową pożyczki nr .................... z 

dnia .................................... zobowiązuję się do jej zapłaty wraz z należnymi odsetkami. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na potrącenie przez Pracodawcę tych kwot z mojego wynagrodzenia  lub z 

należnych mi świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i 

zasiłków rodzinnych z listy płac za dany miesiąc lub będę dokonywał wpłat do Kasy lub na konto bankowe 

Pożyczkodawcy. 

Świadomy /a/ odpowiedzialności karnej z ar. 233 § 1 k.k. za złożenie fałszywych zeznań oświadczam, że 

jestem zatrudniony /a/ w Promos Sp. z o.o. ,Kraków ul. Kocmyrzowska 13A od dnia ...............................     i 

nie jestem/ jestem zadłużony /a/* z tytułu kredytów i pożyczek gotówkowych 

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

 

Oświadczam, że jestem równocześnie poręczycielem nie więcej niż jednej pożyczki z Funduszu 

Mieszkaniowego. 

 

Mój przeciętny dochód wynosi ........... PLN (słownie:……………………………………………………….............) 

Wynagrodzenie to nie jest/ jest* obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów............................... 

.................................... w wysokości ............ zł miesięcznie. 

Umowa o pracę jest zawarta na czas nieokreślony* - na czas określony* - okres próbny – lub na czas 

wykonywania określonej pracy do dnia ....................... 

Kraków, dnia ......................... 200.... r. 

 
 
                                                                                       ..................................................................... 
                       Podpis składającego oświadczenie  
 
 
 
................................................................................................................ 
Potwierdzenie zakładu pracy poręczyciela odnośnie zatrudnienia i płacy 
 
 
 
 
                     ................................................................................... 
                      Podpis osoby przyjmującej oświadczenie poręczyciela 
*Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 
 
Do umowy nr ..................... o pożyczkę z Funduszu Mieszkaniowego. 

Ja niżej podpisany /a/ ....................................................................... imię ojca .................................................. 

Nazwisko rodowe ..................................................... urodzony /a/ dnia ........................ w …............................. 

Zamieszkały /a/ w .............................. ul. .............................................................. nr .................. m ................. 

województwo ..................................... legitymujący /a/ się dowodem osobistym seria i nr …………….…… 

wydanym przez .................................................w ........................................ dnia ……………………………….. 

Oświadczam, że w razie nie zapłacenia we właściwym terminie rat pożyczki zaciągniętej przez Pana/Panią 

......................................................................................................... zgodnie z zawartą umową pożyczki nr 

.................... z dnia .................................... zobowiązuję się do jej zapłaty wraz z należnymi odsetkami. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na potrącenie przez Pracodawcę tych kwot z mojego wynagrodzenia  lub z 

należnych mi świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i 

zasiłków rodzinnych z listy płac za dany miesiąc lub będę dokonywał wpłat do Kasy lub na konto bankowe 

Pożyczkodawcy. 

Świadomy /a/ odpowiedzialności karnej z ar. 233 § 1 k.k. za złożenie fałszywych zeznań oświadczam, że 

jestem zatrudniony /a/ w Promos Sp. z o.o. ,Kraków ul. Kocmyrzowska 13A od dnia ......................................     

i nie jestem/ jestem zadłużony /a/* z tytułu kredytów i pożyczek gotówkowych 

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

 

Oświadczam, że jestem równocześnie poręczycielem nie więcej niż jednej pożyczki z Funduszu 

Mieszkaniowego. 

 

Mój przeciętny dochód wynosi .............. PLN (słownie:……………………………............................................). 

Wynagrodzenie to nie jest/ jest* obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów............................... 

.................................... w wysokości ............ zł miesięcznie. 

Umowa o pracę jest zawarta na czas nieokreślony* - na czas określony* - okres próbny – lub na czas 

wykonywania określonej pracy do dnia .......................... 

Kraków, dnia ......................... 200.... r. 

 
                                                                                       ..................................................................... 
                       Podpis składającego oświadczenie  
 
 
 
 
................................................................................................................ 
Potwierdzenie zakładu pracy poręczyciela odnośnie zatrudnienia i płacy 
 
 
 
 
                     ................................................................................... 
                      Podpis osoby przyjmującej oświadczenie poręczyciela 
*Niepotrzebne skreślić 


