
 

 
DATA WPŁYWU :………………………..……..r.                                                   Załącznik nr 7 
 

Podpis:……………………………………………… 

 
 

Podanie pracownika o przyznanie pożyczki z ZFŚS 
 

 

……………………………………  ……. ………………..   dn. ………………….r. 
(imię i nazwisko)      (miejscowość) 
 

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

……………………………………….. 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej  

im. Pawła Kojzara w 

Mnichu 
  

 

 
Proszę o przyznanie mi pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w wysokości …………...........zł na cele mieszkaniowe: 
 

 kupno, budowę, rozbudowę budynku mieszkalnego o pow. użytkowej  ………….………………m2 

     położonego  w ………………………………………………………………….…………………….,  

     powierzchnia użytkowa części rozbudowanej wynosi …………..…….. m2 
 

 uzupełnienie wkładu budowlanego, mieszkaniowego, zakup, wykup w /od/ ……….……….……… 

………………………………..……………………………………………………………………….
 (komu wpłaca się wkład lub od kogo się kupuje, wykupuje) 

mieszkania o pow. użytkowej ………………….m2,  położonego w  
………………………………..…………….…………………………………………………………… 

 adaptację ……………………………………………………..…………………….…………………
     (określenie pomieszczenia) 

o pow. użytkowej ……………m2 na cele mieszkalne, położonego w  
…………………………………………………………………………………………………..……… 

 

 remont, modernizację domu mieszkalnego, mieszkania położonego w  .………………………... 

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

Pożyczkę zobowiązuję się spłacić  w  24 /  36/   48 *   ratach miesięcznie. 

 
 Oświadczam, że pożyczka zostanie wykorzystana wyłącznie na część budynku, mieszkania 

przeznaczoną na cele mieszkalne moje i osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie 

domowym. W przypadku sprzedania, bądź oddania gruntu, domu, mieszkania w większej części w 
najem, dzierżawę, użytkowanie itp. niezwłocznie zawiadomię o tym zakład pracy, jeżeli nastąpiło to w 

okresie spłaty pożyczki.  

 Oświadczam, że nie jestem obciążony zobowiązaniami, które uniemożliwiłyby mi spłatę 

pożyczki i utrzymanie członków gospodarstwa domowego. 

 

 

*zakreślić wybraną ilość rat 

 

 

 



 

Na poręczycieli proponuję: 

 

1. Pana/ią/ ………………………………………………………………………………………………..
  

zam.  …………………………………………………………………………………………………….

  

2. Pana/ią/  ……………………………………….…………………………………………………….. 
 

zam. ……….………………..…………………………………………………………………………….  
 

 

Oświadczam, że mój miesięczny dochód brutto wynosi …………………..…………..…………… zł 

 

Oświadczam, że nie mam, mam zawartej(ą) z małżonkiem umowy(ę) rozdzielności majątkowej. 

Oświadczam, że znam treść Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych oraz Instrukcji 
Pomocniczej gospodarowania ZFŚS w sprawach mieszkaniowych. 

Potwierdzam prawdziwość wyżej podanych informacji i dokumentów załączonych do podania.  

 

 
 

       ……….……….…………………………
         (podpis pożyczkobiorcy) 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 

iż: Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu, 

ul. Kopernika 12, 43-520 Chybie,  REGON 070449122    
Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@b-biodo.pl  

Celem przetwarzania jest udzielenie świadczenia z funduszu socjalnego. Dane są przetwarzane na podstawie 

przepisów prawa art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 

ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator ma podpisane umowy powierzenia 

przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa 

dotyczącymi archiwizacji.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, prawo usunięcia po okresie archiwizacji określonej przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, 

prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych 

jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Podanie przez 

Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczenia. Konsekwencją nie podania danych jest 

niemożliwość udzielenia świadczenia. 

 

 

Decyzja Komisji o przyznaniu świadczenia: 

 

Przyznano / nie przyznano pożyczki na cele mieszkaniowe   w wysokości …………………….zł 

 

1. ……………………………………………….. 

 
2. ……………………………………………….. 

 

3. ……………………………………………….. 
 

4. ………………………………………………..  

 

5. ………………………………………………..  ………………………………………. 
  (podpis członków komisji )    (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

  

 

mailto:inspektor@b-biodo.pl

