
 

 

Data wpływu ……………………………… 

 

W N I O S E K 

 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: …………………………………………………......…….. 

2. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………......……… 

3. Miejsce pracy, stanowisko: ………………………………………………………......……. 

 

Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości …......................…………… 

Słownie złotych……………………………………………..................................…...................                           

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

Jako poręczycieli proponuję (wpisać imię i nazwisko) 

 

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

2.….…………………………………………………...…………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………. 

Data ……………………..  podpis wnioskodawcy ………………............ 

 

 

Potwierdzenie zatrudnienia wnioskodawcy: 

Zaświadcza się, że Pan/i/ ……………………………................…………………………… 

Jest zatrudniony /a/  …………………………………....................…………………………. 

od dnia ……………………………….. w …………….................…………………………… 

Data ………………………..  podpis i pieczęć …………………………….. 

 

 

1.Potwierdzenie zatrudnienia poręczyciela: 

Zaświadcza się, że Pan/i/ ……………………………................…………………………… 

Jest zatrudniony /a/  …………………………………....................…………………………. 

od dnia ……………………………….. w …………….................…………………………… 

Data ………………………..  podpis i pieczęć …………………………….. 

 

 

 

 

 



 

2.Potwierdzenie zatrudnienia poręczyciela: 

Zaświadcza się, że Pan/i/ ……………………………................…………………………… 

Jest zatrudniony /a/  …………………………………....................…………………………. 

od dnia ……………………………….. w …………….................…………………………… 

Data ………………………..  podpis i pieczęć …………………………….. 

 

3.Potwierdzenie zatrudnienia poręczyciela: 

Zaświadcza się, że Pan/i/ ……………………………................…………………………… 

Jest zatrudniony /a/  …………………………………....................…………………………. 

od dnia ……………………………….. w …………….................…………………………… 

Data ………………………..  podpis i pieczęć …………………………….. 

 

 

Opinia dyrektora szkoły: 

 

 

Data …………………..   podpis i pieczęć …………………………… 

 

 

Wnoszę o wypłatę pożyczki na rachunek bankowy 

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

                                

 

 

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

                                                                                    (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UMOWA  

O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE 

  

zawarta w dniu .............  20….r. Pomiędzy Gminnym Zespołem Szkół w Spytkowicach zwanym dalej 

„Pożyczkodawcą” reprezentowanym przez: 

- ………………………………………………………………………………………………………................ 

a  

Panią/Panem: ………………………………………………………………………………………............... 

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą” 

zamieszkałą/łym: ……………………………………………………………………………………………. 

legitymującą/cym się dowodem osobistym ………………..................................................………… 

wydanym przez ………………………………………………………………………………………………… 

będącym: emerytem/rencistą / pracownikiem zatrudnionym* w …………………………………………… 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Na podstawie decyzji ………………………………….., zawartej w protokole nr ……………… 

z dnia .………...................................….., zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o 

Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 1316  z późn. zm.) 

oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych została Pani/Panu 

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

przyznana pożyczka ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości …………… zł 

(słownie złotych : ……………………………………………………………) z przeznaczeniem  na: 

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

 

§ 2 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres spłaty wynosi: ……………………....................... 

 

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ……………… roku. Pierwszą spłatę stanowi kwota całości 

należnych odsetek i pierwsza rata w wysokości ………… zł. Kolejne spłaty następują od dnia  

…………….roku – w równych ………………ratach miesięcznych w wysokości…………………..….. zł.   

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 



 

§ 3 

Pożyczkobiorca będący emerytem, rencistą zobowiązuje się do spłaty należnych rat pożyczki, zgodnie z § 2 

niniejszej umowy na konto nr  25 8112 0008 0030 0201 2000 0020 poczynając od dnia ………….…… roku 

(dotyczy tylko emerytów i rencistów)  

 

Pożyczkobiorca będący pracownikiem upoważnia Pożyczkodawcę do potrącania należnych rat pożyczki, 

zgodnie z § 2 niniejszej umowy, z przysługującego miesięcznego wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku 

chorobowego poczynając od dnia ……………..… roku. Wysokość pożyczki wynosi  …………..  zł.                     

(dotyczy tylko pracownika) 

§ 4 

(przepis dotyczy tylko pracowników) 

1. Nie spłacona rata pożyczki z uwagi na zastrzeżenie o którym mowa w art. 91 zdanie drugie KP (wolna 

od potrąceń kwota wynagrodzenia za pracę ), staje się natychmiast wymagalna, a pracownik obowiązany 

jest - w terminie do 5 – tego dnia następnego miesiąca – przekazać na konto Gminnego Zespołu Szkół               

w Spytkowicach: Nr rachunku bankowego 25 8112 0008 0030 0201 2000 0020 i przedstawić dowód 

wpłaty w Gminnym Zespole Szkół w Spytkowicach. 

2. W przypadku nie wpłacenia raty, zakład pracy potrąca solidarnie kwotę z wynagrodzenia za pracę 

poręczycieli.  

   1. Pan/i ……………………………………………………… 

     2. Pan/i ……………………………………………………… 

3. Pan/i ……………………………………………………… 

§ 5 

W przypadku śmierci Pożyczkobiorcy umorzeniu podlega cała pozostała do spłaty kwota 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, regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych w (nazwa szkoły) i przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Do rozstrzygnięcia spraw spornych wynikających z niniejszej umowy właściwy będzie sąd                            

właściwy według siedziby Pożyczkobiorcy. 

§ 9 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 

otrzymuje Pracodawca natomiast  jeden Pożyczkobiorca. 

 

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

(czytelny podpis pożyczkobiorcy)                        (podpis i pieczęć  przedstawiciela GZS) 



 

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELI: 

W razie nie uregulowania przez Pożyczkobiorcę we właściwym terminie pożyczki wyrażamy zgodę – jako 

solidarni współodpowiedzialni – na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami  z naszych wynagrodzeń za 

pracę oraz zasiłków chorobowych i zasiłków wychowawczych. 

W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w art. 91 § 2 KP (wolna od potrąceń kwota wynagrodzenia 

za pracę ), spłata rat pożyczki staje się natychmiast wymagalna, a Poręczyciel obowiązany jest - w terminie 

do 5 -tego dnia następnego miesiąca  -  przekazać kwotę raty na konto Gminnego Zespołu Szkół nr rachunku 

bankowego: 25 8112 0008 0030 0201 2000 0020 i przedstawić dowód wpłaty                                                         

w Gminnym Zespole Szkół w Spytkowicach. 

 

1. Pani/Pan: ………………............................................................................................................................….. 

Adres zamieszkania: ……….............………..……..…… Nr dowodu osobistego: …………………………… 

 

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

     czytelny podpis poręczyciela  

 

2. Pani/Pan: ………………............................................................................................................................….. 

Adres zamieszkania: ……….............………..……..…… Nr dowodu osobistego: …………………………… 

 

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

     czytelny podpis poręczyciela  

 

3. Pani/Pan: ………………............................................................................................................................….. 

Adres zamieszkania: ……….............………..……..…… Nr dowodu osobistego: …………………………… 

 

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

     czytelny podpis poręczyciela  

 

STWIERDZAM TOŻSAMOŚĆ POŻYCZKOBIORCY, PORĘCZYCIELI   

ORAZ WIARYGODNOŚĆ ZŁOŻONYCH PODPISÓW 

 

…………………………………    ………………………………………….. 

       miejscowość i data                                                       pieczęć i podpis   

 

………………………………….    ………………………………………… 

      Pieczęć zakładu pracy                                                                Podpis i pieczęć dyrektora 

 

………………………………….    ………………………………………….. 

Czytelny podpis pożyczkobiorcy                                             Podpis i pieczęć przedstawiciela GZS 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) zwanego 
dalej „RODO”, informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach reprezentowany przez 
Dyrektora, z siedzibą urzędu przy ul. Zamkowej 12, 34-116 Spytkowice, tel. (33) 879 15 90. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: 
iod@gzs.spytkowice.net.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy o 
przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, umowy o prowadzeniu wspólnej działalności 
socjalnej na cele mieszkaniowe oraz Regulaminu ZFŚS na cel mieszkaniowy. 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów podpisanych z Administratorem, 
przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, do momentu 
przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia wniosku oraz 
zawarcia i wykonania umowy o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe. 


