
Załącznik nr 10 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Przedszkola nr 6 w Lublinie stanowiącego
załącznik do zarządzenia nr 8/2020 Dyrektora Przedszkola nr 6 w Lublinie z dnia 28 lutego 2020 r.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Lublin, dnia .........................................
          
_______________________________________                                                          Nr kolejny    ..................................

                (Imię i nazwisko)

_______________________________________
             (Adres zamieszkania)
      
_______________________________________

                    (Stanowisko)

Przedszkole nr 6 w Lublinie, ul. Sieroca 13
                  (Miejsce pracy)

WNIOSEK  O  PRZYZNANIE  POŻYCZKI
Proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki

zwrotnej w wysokości .....................(słownie zł:    ...............................................…………………….

.................................................................................................................................................……….) 

z przeznaczeniem na *      

➢ budowę domu jednorodzinnego, ➢ zakup domu, lokalu mieszkalnego,

➢ kaucję w sytuacji najmu lokalu z 
towarzystwa budownictwa społecznego,

➢ remont domu lub mieszkania.

Oświadczam, że prace te zamierzam wykonać w posiadanym mieszkaniu * / we własnym domu 

rodzinnym * przy ulicy ...................................................................................................…

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych 
osobowych dotyczących zdrowia, zawartych w składanym przeze mnie wniosku o przyznanie 
świadczenia z ZFŚS przez Dyrektora Przedszkola nr 6 w Lublinie jako administratora danych 
osobowych, w celach związanych z rozpatrywaniem wniosków o udzielenie i przyznawanie 
pomocy z ZFŚS. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych.

___________________________
                                                                                                                 (data i podpis wnioskodawcy)

Zatwierdził pod względem
          Merytorycznym

_________________________
         (Dyrektor Przedszkola)

* niepotrzebne skreślić



Potwierdzenie pracownika płac
-data rozpoczęcia pracy przez wnioskodawcę ....................................

- stanowisko ........................................................................................

-charakter umowy: na czas określony, na czas nie określony, mianowanie*

- miesięczna wysokość uposażenia .................................................... zł

_______________________________
                                                                                              (Podpis i pieczęć pracownika płac)

Opinia „Komisji socjalnej”

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

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

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

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

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

__________________                                                                   ________________________         

            (Data)                                                                                                            (Podpis „komisji socjalnej”)              

Akceptacja Dyrektora Przedszkola  

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

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

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

_______________________

                                                                                                                                       (Podpis i pieczęć Dyrektora)

INFORMACJA

-Integralną część wniosku stanowi wypełniona w 3 egzemplarzach umowa.

-Z ZFŚS udzielane są pożyczki na następujące cele:
a/budownictwo indywidualne/zakup domu
b/uzupełnienie wkładu w Spółdzielni mieszkaniowej/zakup mieszkania
c/remont mieszkania
d/remonty domu wolno stojącego.

* niepotrzebne skreślić


	WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI

