
Załącznik nr 2 
do Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Domu Pomocy Społecznej 

we Wrześni  
 

Września, dnia....................................... 
.................................................................  
(nazwisko i imię) 
 
.................................................................  
(adres zamieszkania) 
 
………………………………………….. 
 

WNIOSEK 

o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe 

 

1. Proszę o przyznanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki  

w wysokości .............................. złotych,  

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

z przeznaczeniem na*: 

1) uzupełnienie wkładów budowlanych do spółdzielni mieszkaniowych, 

2) budowę / zakup domu jednorodzinnego / lokalu w domu wielorodzinnym, 

3) przystosowanie mieszkania/domu do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej, 

4) remont i modernizację lokalu / domu mieszkalnego, 

5) opłaty wymagane przy zamianie mieszkań. 
*(właściwe podkreślić lub uzupełnić) 

2. Udzieloną pożyczkę zobowiązuję się spłacić w …………. ratach miesięcznych. 

3. Oświadczam, że pożyczka zostanie wykorzystana na cele mieszkaniowe określone we wniosku. 

4. Na poręczycieli proponuję: 

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

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

 

 

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

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 



POUCZENIE 

Zgodnie z art. 286 § 1 Kodeksu karnego, doprowadzanie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub 
cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jest przestępstwem i 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
1. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez pracodawcę, jako Administratora danych osobowych, na podstawie 
art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych  (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016), dalej rozporządzenia RODO.  
2.Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z Funduszu.  
3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania 
ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. 
Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. 
Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym 
zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.  
4. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), mogą być 
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez 
pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy. 
5. Pracodawca przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 3, przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi 
i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub 
roszczeń.  
6. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie rzadziej niż raz w roku 
kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Pracodawca usuwa dane osobowe, których 
dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu określonego w ust. 3 i 5. 
 
 
 
                                                                                                            ……………………………………………… 
                                                                                                                                     (data i podpis) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opinia Komisji Socjalnej 

Komisja Socjalna zaopiniowała wniosek pozytywnie/negatywnie* i proponuje: 

1) przyznać pożyczkę w kwocie: ...................................................... oprocentowanie ................ 

2) nie przyznać z powodu: ……………………………………………………………………... 

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

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

 

Podpisy Komisji: 

1 .............................................................. 

2 .............................................................. 

3 .............................................................. 

………………………………………….   4 ……………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 

 

Decyzja o przyznaniu pożyczki 

Przyznano*/ nie przyznano* pożyczkę w kwocie ……………………………………… zł. 

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

Oprocentowanie ……… 

 

…………………………………………   …………………………………… 
(miejscowość, data)       (pieczątka i podpis pracodawcy) 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


