
 
DATA WPŁYWU :………………………..……..r.                                                   Załącznik nr 5 
 

Podpis:……………………………………………… 

WNIOSEK 

o przyznanie zapomogi zdrowotnej 
             ze względu na  długotrwałą chorobę pracownika lub chorobą członka rodziny. 

 

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

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

……………………………………….. 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej  

im. Pawła Kojzara w 

Mnichu 
 

 

Proszę o przyznanie mi bezzwrotnej zapomogi  zdrowotnej   ze względu na ( krótki opis 

zaistniałej sytuacji) 

…………………….................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

Oświadczam pod odpowiedzialnością karną,  że miesięczny dochód brutto z ostatnich 3 

miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wszystkich  członków mojej rodziny 

wspólnie ze mną zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe wynoszą  

..................................  co w przeliczeniu na  ………..  osoby/osób* pozostających ze mną we 

wspólnym gospodarstwie domowym wynosi  ……………………………… na jedną osobę. 

 

Do wniosku dołączam następujące załączniki: 

 

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

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

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

 

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

 



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. 

 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, znane mi są przepisy  

odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych danych w tym zakresie. 

     
 

……………………………………………… 

                           Data  i podpis 
 

 

Decyzja Komisji o przyznaniu świadczenia: 

 

Przyznano / nie przyznano  dofinansowania  w formie bezzwrotnej zapomogi losowej  w 

kwocie  

 

…………………………….. zł 

 

 

Podpisy członków komisji: 

 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

3. …………………………………………. 

4. ………………………………………… 

 

 

……….……………………………   ………………………………………… 
            (miejscowość, data)           (pieczątka imienna i podpis pracodawcy) 
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Załącznik nr 6 

 

 

 

 

Tabela rodzaju i wysokości udzielanych pożyczek  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

przy Szkole Podstawowej  

im. Pawła Kojzara w Mnichu 
 

 

 

 

 

Rodzaj pożyczki Wysokość w zł 

Pożyczka budowlana 

 

do  7000 zł 

 

Pożyczka remontowa 

 

do 5000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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)
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Załącznik nr 8 

 

UMOWA 
W SPRAWIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
 

W dniu …………….………………… pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mnichu 

…………………………………....….. a Panią/Panem ……………………………………… 

zwaną dalej „pożyczkobiorcą” zamieszkałą/ym ….……………………………………….. 

…………………………………………..………………………………………………………. 

pracownicą/kiem Szkoły Podstawowej w Mnichu zawarta została umowa  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mnichu z dnia ………………….………………. 

na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  

(t. jednolity Dz. U. z 2020r.r. poz.1070 ze zm.) została przyznana Pani/Panu………………….   

ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczka w wysokości 

………………………………zł (słownie ……….……………….………….…………………)  

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

Pożyczka oprocentowana w wysokości 1% w stosunku rocznym. 

 

§ 2 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi ……... Rozpoczęcie 

spłaty pożyczki następuje od dnia ….……….……… w ustalonych ratach miesięcznych w 

wysokości: 1 rata: ……………………… w tym odsetki ……………...……… 

23 / 35/ 47 rat/y po ………………………………. zł 

 

§ 3 

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącenia należnych rat pożyczki wraz 

z odsetkami z §2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 4 

Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie  

w razie: 

a) rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracy z winy pracownika, wskutek 

porzucenia pracy przez pracownika; 

b) przeznaczenie pożyczki na inne cele niż mieszkaniowe; 

c) sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego lub mieszkania, w związku 

z którym pożyczka została udzielona; 

 

§ 5 

Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków 

udzielania pożyczki, zawartych w niniejszej umowie. W przypadku tym jednak zakład pracy 

ustali z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki. 

 

§ 6 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 



§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t. jednolity Dz. U.  

z 2020r.r. poz.1070 ze zm.). 

§ 8 

Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden otrzymuje zakład pracy, jeden pożyczkobiorca, jeden księgowość szkoły. 

 

 

Na poręczycieli proponuję następujących pracowników SP w Mnichu: 

 

1. Pan/i/ ……….………………………………  
 

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

 
2. Pan/i/ ………………………………………  

 

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

 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej 

wymienionego ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni 

na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 

 

 

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

 
 

1.  ……………………………………..  
  (podpis poręczyciela) 

 

2.  ……………………………………..  
  (podpis poręczyciela) 

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli 

 

 

            

…………..…………………………………………. 
                                                                               (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

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. 
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Załącznik nr 9 

 

INSTRUKCJA POMOCNICZA 

gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych 

w sprawach mieszkaniowych 
 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

 

1. Część Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczona jest na 

zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych pracowników szkoły Podstawowej im. Pawła 

Kojzara w Mnichu. 

2. Pod pojęciem „remonty” należy rozumieć roboty, które mają doprowadzić obiekt lub 

jego część do stanu pierwotnego lub zbliżonego do funkcji pierwotnej. 

3. Pod pojęciem „modernizacji” należy rozumieć podwyższenie standardu lokalu w 

stosunku do stanu pierwotnego. 

 

§ 2 

 

1. Fundusz w części mieszkaniowej tworzy się w ramach ZFŚS z wydzielonych na ten 

cel środków. 

2. Kierunki wykorzystania funduszu, ilość i maksymalną wysokość pożyczek na dany 

rok ustala dyrektor szkoły z Komisją Socjalną jako organem doradczym i w 

uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową. 

 

 

II. Postanowienia szczegółowe. 

 

§ 3 

 

1. Środki ZFŚS w części mieszkaniowej mogą być przeznaczone na  zwrotne pożyczki 

budowlane nie więcej niż dwa razy, na: 

a) uzupełnienie wkładu własnego na budowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego, 

b) uzupełnienie wkładu własnego przeznaczonego na wykup mieszkania lub domu, 

c) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego na spółdzielcze mieszkanie przydzielone na 

warunkach lokatorskiego prawa do lokalu,  

d) uzupełnienie wkładu własnego na mieszkanie spółdzielcze przydzielone na warunkach 

własnościowego prawa do lokalu, 

e) adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne. 

 

2. Środki ZFŚS w części mieszkaniowej mogą być przeznaczone na  zwrotne pożyczki 

remontowe na: 

a) remont i modernizację domów jednorodzinnych, 

b) remont i modernizację mieszkań. 

 

 

§ 4 

 

1. Z zasobów korzystać mogą: 

a) pracownicy Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu zatrudnieni na czas 

nieokreślony, w wymiarze co najmniej 0,5 etatu 

b) emeryci i renciści  Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara, którzy przed przejściem 

na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w tutejszej szkole przez 5 lat, 

c) pracownicy zatrudnieni na czas określony w wymiarze pełnego etatu 
 



2. Pracownicy zatrudnieni w więcej aniżeli jednym zakładzie pracy mogą korzystać ze 

świadczeń funduszu tylko w jednym wskazanym przez pracownika zakładzie. 

 

 

§ 5 

 

1. Przy rozpatrywaniu podania o udzielenie pożyczki budowlanej brane są pod uwagę 

następujące kryteria: 

a) zaawansowanie w budowie lub rozbudowie domu jednorodzinnego lub 

udokumentowania wkładu własnego w przypadku  § 3 pkt 1 b – d i aktualne warunki 

mieszkaniowe,  

b) staż pracy w placówce,  

c) data ostatnio udzielonej pożyczki z funduszu mieszkaniowego i częstotliwość 

korzystania z pożyczek, 

d) warunki materialne. 

 

2. Przy rozpatrywaniu podania o udzielenie pożyczki remontowej są brane pod uwagę 

następujące kryteria: 

a) staż pracy w placówce, 

b) data ostatnio udzielonej pożyczki z funduszu mieszkaniowego, 

c) warunki materialne i aktualne warunki mieszkaniowe. 

 

 

§ 6 

 

1. Warunkiem przyznania zwrotnej pożyczki budowlanej jest dołączenie do podania: 

a) aktu notarialnego własności budynku, mieszkania, działki budowlanej lub umowy 

najmu lokalu,  

b) w przypadku  § 3 pkt 1 a i e – zezwolenie na budowę, rozbudowę domu 

jednorodzinnego lub adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, 

c) oświadczenia o stanie zaawansowania robót w przypadku § 3 pkt 1 a i e, 

d) oświadczenie o wysokości wkładu własnego w przypadku § 3 pkt 1 b – d, 

e) oświadczenie o korzystaniu z pożyczki ze środków funduszu mieszkaniowego oraz 

spłacie rat, 

f) oświadczenie o aktualnych warunkach mieszkaniowych oraz materialnych. 

 

2. Warunkiem przyznania zwrotnej pożyczki remontowej jest dołączenie do podania: 

a) aktu notarialnego własności budynku, mieszkania, umowa najmu mieszkania lub 

umowa użyczenia lokalu mieszkalnego, 

b) oświadczenia o korzystaniu z pożyczki ze środków funduszu mieszkaniowego oraz 

spłacie rat, 

c) oświadczenia o aktualnych warunkach mieszkaniowych oraz materialnych. 

 

3. Komisja Mieszkaniowa może sprawdzić wiarygodność złożonych oświadczeń. 

4. Pożyczkę budowlaną z ZFŚS przy Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu 

można uzyskać po upływie 4 lat od daty pobrania pożyczki po uprzednim  

jej spłaceniu. 

 

5. Pożyczka remontowa  z ZFŚS przy Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu 

może być udzielona ponownie po uprzednim jej spłaceniu. 

6. Uzyskanie pożyczki budowlanej wyklucza możliwość uzyskania pożyczki remontowej 

przed jej spłaceniem. 

 

 

 

 

 



§ 7 

 

1. Pożyczki udzielane z funduszu podlegają oprocentowaniu w wysokości 4%  

w stosunku rocznym, odsetki płatne są przy  pierwszej racie pożyczki. 

2. Udzielane pożyczki wymagają zabezpieczenia przez poręczenie przez 2 pracowników 

Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu, którzy są solidarnie 

odpowiedzialni za spłatę udzielonej pożyczki. 

3. Okres spłaty pożyczki ustala się na okresy 24, 36, 48 miesięcy 

4. Pożyczkę można w części umorzyć jedynie w przypadku tragicznej sytuacji losowej. 

Decyzję o umorzeniu podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Komisją Socjalną 

i Zakładową Organizacją Związkową. 

5. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez 

poręczycieli. Pozostałej kwoty zadłużenia należy dochodzić u spadkobiercy zmarłego 

lub ją umorzyć. 

6. Dla pracowników zatrudnionych na czas określony, spłata pożyczki rozłożona jest na 

czas zatrudnienia 

 

 

§ 8 

 

1. Udzielone pożyczki podlegają natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami  

w przypadku: 

a) porzucenia pracy przez pracownika. 

b) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy, w trybie art. 52 Kodeksu Pracy, 

c) innych przyczyn rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika, 

d) przeznaczenia pożyczki na inne cele niż mieszkaniowe, 

e) sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu lub mieszkania w związku z którym pożyczka 

została udzielona. 

 

 

III. Postanowienia końcowe. 

 

Przekazanie pomocy ze strony  zakładu ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych następuje w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez osobę, której 

pożyczka została udzielona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 10 

 

 

 

Wysokość świadczeń finansowanych 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

i dopłat do tych świadczeń  

 

 

Tabela dopłat  
 

Rodzaj wsparcia 

finansowego 

Próg dochodu 

I ……………. II ………………. III ………………. 

Wczasy pod gruszą  

 

  

Wypoczynek dzieci  

 

  

Pobyt w sanatorium  

 

  

Pomoc rzeczowa lub 

finansowa 

 

 

  

Zapomoga losowa  

 

  

Zapomoga zdrowotna  

 

  

 

 


