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Załącznik nr 4 

W N I O S E K 

 o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego 

Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………….. 

Miejsce pracy i stanowisko ……………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………….. 

Proszę o przyznanie mi ze środków ZFM pożyczki w wysokości ………………………… 

zł  słownie: …………………………………………………………………………………………… 

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

Oświadczam, że: 

a. W placówkach oświatowo- wychowawczych pracuje od …………………. w tym 

w obecnej placówce od …………………………………………………………………… 

b. Jestem ……………………………………………………………………………………….. 

/właścicielem, współwłaścicielem,głównymnajemcą,lokatorem,zameldowana(y) na pobyt stały./ 

w wyżej wymienionym mieszkaniu 

c. Dochód miesięczny na członka rodziny 

wynosi………………………………………………………. zł 

 

…………………………………… 

/data wpływu- podpis wnioskodawcy/ 

 
DECYZJA  O  PRZYZNANIU  POŻYCZKI 

        
           
     ………………………………………….. 
       /pieczęć szkoły/ 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku przyznaje 

Panu(i)……………………………………………………………………………………………….. 

Pożyczkę z ZFM w wysokości ……..……………………….. zł 

słownie: ……………………………………………………………………………………………… 

z przeznaczenie na…………………………………… na warunkach ustalonych 

w zał.umowie. 

Pożyczka podlega spłacie przez okres ……….. miesięcy w ratach po: 

Pierwsza …………….. / z odsetkami/,następne po ……………… zł miesięcznie, 

rozpoczynając od  dnia ……………………… . 

 

      ………………………………………… 
           

       /podpis dyrektora szkoły / 
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UMOWA 

 w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele 

mieszkaniowe w Szkole Podstawowej nr 5 w Szczecinku 

W  dniu ………………….. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 w Szczecinku , zwanej 

dalej „pożyczkodawcą”,  

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

zamieszkałą/łym/w ………………………………………………………………………………… 

zatrudnioną /nym/ na stanowisku ………………………………………………. w Szkole 

Podstawowej nr 5 w Szczecinku, zwaną/nym/ dalej „pożyczkobiorcą” została 

zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Decyzją z dnia ………………………. podjętą w trybie i na zasadach określonych 

przepisami ustawy ZFSŚ ( Dz.U.z2019 r., poz. 1352 t.j.) oraz Regulaminie ZFŚS 

została przyznana Pani/Panu…………………………………………………………………… 

ze środków funduszu świadczeń socjalnych pożyczka w wysokości: ………………… zł 

słownie: ……………………………………………………., oprocentowana w stosunku 

rocznym 3%; z przeznaczeniem na …………………………………………………………… 

§ 2 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres …………………. miesięcy 

w ratach po: 

pierwsza……………………… zł, następne ………………………. zł miesięcznie, 

rozpoczynając od dnia ……………………………… . 

§  3 

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki wraz 

z odsetkami w wysokości ustalonej w § 1 niniejszej  umowy, z przysługującego mu 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę, poczynając od  dnia spłaty I raty.  

W przypadku przeniesienie do innej placówki oświatowo-wychowawczej  

pożyczkobiorca zobowiązany jest do powiadomienia nowego organu dokonującego 

wypłaty wynagrodzenia za pracę o posiadanym zadłużeniu i spowodowania 

potrącenia należnych rat zadłużenia, względnie do dokonania wpłat bezpośrednio 

na konto Szkoły Podstawowej nr 5 w Szczecinku. 

§  4 
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Nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna 

w przypadku: 

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

b. stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych 

danych. 

c. stwierdzenia, że pożyczka została wykorzystana w całości na inne cele niż 

określone w umowie pożyczki zawartej a zakładem pracy. 

 

§  5 

Rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron, bez winy pracownika nie 

powoduje zmiany warunków udzielenia pożyczki zawartych w niniejszej umowie.  

W takim wypadku zakład pracy ustali w porozumieniu 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 

Regulaminu wskazane w § 1 niniejszej umowy. 

§  8 

Umowa niniejsza została sporządzona w  3 jednobrzmiących egzemplarzach, które 

otrzymują pożyczkobiorca i jego macierzysty zakład pracy wypłacający 

wynagrodzenie, a/a. 

Pożyczkobiorca proponuje na poręczycieli: 

1. Panią/na/ …………………………………………………………………………………… 

zamieszkałą/łego/ w ……………………………………………………………………… 

dowód osobisty  : seria nr ……………………………………  

wydany przez …………………………………………………… 

2. Panią/na/ ……………………………………………………………………………………. 

zamieszkałą/łego/ w ………………………………………………………………………. 

Dowód osobisty: seria nr …………………………………….. 

wydany przez …………………………………………………… 

 

Oświadczenie  - zobowiązanie poręczycieli: 

W razie nieuregulowania w terminie lub zalegania ze spłatami rat pożyczki 

zaciągniętej przez pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę jako solidarnie 

współodpowiedzialni na ściągnięcie należnej kwoty zadłużenia wraz z odsetkami 

z naszych wynagrodzeń lub dochodów. 
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Podpisy poręczycieli:                      /data /                        Podpis pożyczkobiorcy: 

1.  ………………………………       ………….               …………………………………… 

2.  ………………………………. 

 

…………………………………………….. Stwierdzam własnoręczność  umieszczonych 

              /pieczęć zakładu pracy / powyżej podpisów poręczycieli i 

pożyczkobiorcy: 

      ………………………………………………….. 

      Podpis dyrektora zakładu pracy- pieczątka imienna 

 

Klauzula informacyjna ZFŚS 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej RODO)  informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5w Szczecinku ul. Wiatraczna 5, email: 
sp5szczecinek@interia.eu ; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem email: kontakt@iod-szczecinek.pl ; 

3) dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są 

przetwarzane w celu realizacji zadań administratora związanych z działalnością socjalną na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO; 

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  
na podstawie przepisów prawa; 

5) dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się o świadczenie, jego 

ustalenie i realizację,a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń, zgodny z przepisami 
obowiązującego prawa; 

6) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania  
lub usunięcia i ograniczenia przetwarzania.  

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) Konieczność  podania  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  wynika  z  ustawy  o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych w związku z postanowieniami Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. Ich podanie jest dobrowolne, jednakw przypadku  odmowy  podania  tych  danych  
nie  będzie  możliwe  skorzystanie  przez Pana/Panią ze świadczeń z ZFŚS. 

 

 

 

 

 

 


