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Załącznik nr 4 

W N I O S E K 
o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

  

 

…..................................................... 
                  (imię i nazwisko, stanowisko) 

 

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

 

 

1. Proszę o przyznanie mi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

pożyczki mieszkaniowej w wysokości …................................................................ 

(słownie złotych: ….................................................................................................) 

z przeznaczeniem na remont mieszkania /domu1 

 

2. Wysokość miesięcznego dochodu  wynosi: …........................................................ 

(słownie złotych ….................................................................................................) 

 

3. Zobowiązuję się spłacić pożyczkę w okresie …............ lat, w miesięcznych ratach 

potrącanych z wynagrodzenia – wpłacanych na konto ZFŚS1  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. ( dalej: RODO), 

informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Gen. 

Grota Roweckiego 64, 41 – 200 Sosnowiec (dalej: CKZiU), reprezentowane przez Dyrektora. 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) wyznaczonym przez Dyrektora CKZiU jest Pani Anna Spas. Kontakt do IOD : e-mail: 

a.spas@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217. 

3. Dane   osobowe   Pani  /Pana   przetwarzane   będą   w   celu   rozpatrzenia  wniosków z ZFŚS, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a   

RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych CKZiU są: organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych, w tym Centrum 

Usług Wspólnych w Sosnowcu oraz inne podmioty uprawnione na podstawie zawartych stosownych umów czy porozumień                         

z administratorem, w tym podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych. 

5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej 

chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody 

udzielonej przed jej wycofaniem).  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrzenia wniosku dotyczącego ZFŚS. 

7. CKZiU przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej jednak niż 

przez okres przewidziany w przepisach prawa. 

8. CKZiU nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje. 

9. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą  w Warszawie (00-193)                    

ul. Stawki 2.  

 

….........................................................                    …………………………….. 
                        (miejscowość i data)                                                                                                                (podpis) 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 
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(pieczęć szkoły)        Opinia zakładu pracy 

 

 

 

Zaświadcza się, że Pan(i) ….............................................................................................. 

      jest: 

      - zatrudniony(a)….............................................................................................................. 
                                                               (stanowisko i rodzaj umowy o pracę) 

      - emerytem (rencistą)   

 

     Wniosek  popieram  -  nie popieram 

                                                                      

 

 

     …...................................       ….............................. 
             (główny księgowy)                                          (dyrektor)               
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Decyzja o przyznaniu pożyczki 

 

(stempel szkoły) 

 

 

 

Nr wniosku ….................................... 

Data …............................................... 

 

 

Na podstawie decyzji Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych    

z dnia …....................... przyznaję Panu(i) …………………………………….  

pożyczkę mieszkaniową w wysokości …...........................(słownie złotych: 

………………….….......................... z przeznaczeniem na remont 

…………………….. i na warunkach ustalonych w umowie zawartej według 

zasad określonych w obowiązującym regulaminie i przepisach. 

 

 

Pożyczka podlega spłacie przez okres …............. lat w ratach po 

….......................... miesięcznie poczynając od dnia ….................... 

 

 

 

 

        …........................................... 
         (podpis Dyrektora Szkoły) 
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Załącznik nr 5 

(pieczęć zakładu prac) 

U M O W A 

o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe 

Zawarta w dniu ................................. pomiędzy ......................................................................... 
                                   (nazwa zakładu pracy) 
zwanym dalej „Zakładem” w imieniu którego działa .................................................................. 

...................................................................................................................................................... 
        (imię i nazwisko, stanowiska służbowe) 

 

a Panem /Panią ............................................................................................................................. 
     (imię i nazwisko pożyczkobiorcy) 

 

zamieszkałym .............................................................................................................................. 
        (adres z kodem pocztowym) 

zwanym dalej „pożyczkobiorcą” . 

 

§ 1 

Na podstawie decyzji z dnia .................................... Zakład przyznaje pożyczkę ze środków 

ZFŚS na cele mieszkaniowe  w wysokości ............................................ zł słownie złotych: 

........................................................................................... oprocentowaną .................. % 

od kwoty udzielonej pożyczki , z przeznaczeniem na................................................................. 

 

§ 2 

Wypłacona pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie ........................................ zł 

podlega spłacie w ....................... ratach miesięcznych. Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia 

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

 

§ 3 

Pożyczkobiorca upoważnia Zakład do potrącenia należnych rat pożyczki wraz z 

odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za 

pracę, poczynając od dnia ...................................  W razie nie wypracowania wynagrodzenia 

w wysokości wystarczającej na spłatę pożyczki pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić 

pożyczkę w kwotach i terminach ustalonych w umowie dokonując wpłat na konto ZFŚS. 

 

§ 4 

Nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 

A/ porzucenia pracy przez pożyczkobiorcę, 

B/ rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy 

C/ wykorzystanie pożyczki na inny cel, niż określony w umowie. 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn, Zakład 

zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki z ewentualnym 

ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą 

przypadków rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia lub za zgodą stron. 

 

 

 

§ 5 
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Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się postanowienia Regulaminu zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych oraz powszechnie obowiązujące przepisy i zasady prawa 

cywilnego. 

 

§ 7 
1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych i niniejszej umowy, którą podpisuje 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

.............................................., dnia ............................ 20....... r. 
                 (miejscowość) 

    

 

...................................................................                      ……………………………………….. 
              (imię i nazwisko pożyczkobiorcy, podpis)                                                                            (podpis dyrektora szkoły) 

 

Do seria ............... Nr ................... wydany    

przez ......................................................... 

w .............................................................. 
        

Poręczenie spłaty: 

W razie nie uregulowania należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, wyrażam 

zgodę jako solidarni współodpowiedzialni na pokrycie nie spłaconej kwoty wraz  z należnymi 

odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę. 

 

1. Pan/i .............................................................. zam. .................................................... 

................................................................... DO seria ............... Nr ............................ 

wystawiony przez ...................................................................................................... 

 

 

       ....................................................... 
                    (data i czytelny podpis) 

 

2. Pan/i .............................................................. zam. ................................................... 

................................................................... DO seria .............. Nr ............................ 

wystawiony przez ..................................................................................................... 

 

 

       ...................................................... 
        (data i czytelny podpis) 

 

Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez 

nich podpisów 

 

       .................................................... 
       (data, pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za  

         załatwienie formalności) 


