
Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w zakresie pomocy na cele mieszkaniowe 

…………….…….., dnia …..………                     

 

Wniosek nr ………….. 

o przyznanie pożyczki z ZFŚS 

na cele mieszkaniowe 

 

1. Nazwisko i imię ..................................................................................................................................  
2. Adres zamieszkania ............................................................................................................................  

3. Numer telefonu kontaktowego* ..........................................................................................................  

4. Nazwa Pracodawcy .............................................................................................................................  

5. Staż pracy u Pracodawcy ....................................................................................................................  

6. Data ostatnio uzyskanej pożyczki na cele mieszkaniowe:/podać miesiąc i rok/ ................................  

7. Data ostatnio spłaconej raty pożyczki:/podać miesiąc i rok/ ..............................................................  

 

Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie…………………………………………………..………….. 

słownie: ………………………………………………………………………………………….………. 

na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którą zamierzam przeznaczyć 
na*  .............................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 ...................................................................................................................................................................  
(opis remontu) 

Jako poręczycieli proponuję: 

1. Pana/ Panią ……………………………………………………………..…………………….…..… 
(imię i nazwisko) 

 

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

 

2. Pana/ Panią …………………………………………………………………………….…………… 
(imię i nazwisko) 

 

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

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

                                                                                                                                                                                                 (podpis wnioskodawcy) 



Potwierdzenie zatrudnienia lub posiadania uprawnień emerytalno - rentowych pożyczkobiorcy oraz 

zatrudnienia poręczycieli na okres spłaty pożyczki. 

 

                                                                                ….……………………………………..                                         
                                                                                                                                                                 ( pieczęć i podpis Pracodawcy)  

Przyjęto: data podpis uprawnionego pracownika ………………………………………………..……… 
                                                                                                                                                      (pieczęć i podpis pracownika sekretariatu) 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w zakresie pomocy na cele mieszkaniowe. 

                                                                          

 

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

      (podpis wnioskodawcy)                                        (podpis poręczyciela)                                                     (podpis poręczyciela) 

 

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych 

Oświadczam, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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 

(zwanym dalej RODO) zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem moich danych 

osobowych jest Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, ul. Poprzeczna 1, dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zoiw.miedzna.pl, tel. 32 2116177. Moje dane osobowe 

będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu prowadzenia działalności socjalnej, na podstawie art. 8 

ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w związku z art. 6 ust. 1 

lit c RODO. Odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa, członkowie komisji socjalnej oraz przedstawiciele związków zawodowych. Podanie 

danych osobowych jest wymogiem ustawowym, lecz dobrowolnym, w związku z czym jestem 

świadoma/y, że niepodanie przeze mnie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości 

rozpatrzenia wniosku. Zostałam/em poinformowana/y o prawie do żądania od administratora dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji wyżej określonego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

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

      (podpis wnioskodawcy)                                                                 (podpis poręczyciela)                                                            (podpis poręczyciela) 

 

Potwierdzenie spłaty ostatniej raty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

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

             (data spłaty ostatniej raty pożyczki )                                                                                                             (podpis pracownika ZOiW) 

 

* Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale umożliwi  nam szybki kontakt, np. w razie konieczności uzupełnienia dokumentacji. 

** Opis planowanego remontu lub modernizacji z podaniem przybliżonego kosztorysu. 


