
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 191/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 16 grudnia 2021 roku 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS 

Protokół nr ……………… poz. nr  …………… 
ID …………………….. 
(wypełnia pracownik Zespołu ds. Socjalnych) 

 

.............................................................................                                 Lublin, dnia ................................... 

                    (imię i  nazwisko) 

 

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

                   (adres zamieszkania) 

 

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

               (miejsce pracy, stanowisko) 

 

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

tel. kontaktowy  

 

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

Seria i numer dowodu osobistego4 

 

 

 

W N I O S E K 

o przyznanie pożyczki z ZFŚS dla pracownika 

 

1. Proszę o udzielenie mi pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych                                        

w  wysokości ...................................., przeznaczonej na1................................................................................ 

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

2. Pożyczkę zobowiązuję się spłacić w  .................. ratach miesięcznych2. 

3. Oświadczam, że nie posiadam zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek z ZFŚS. 

4. Oświadczam, że moje wynagrodzenie jest/nie jest3 obciążone egzekucją komorniczą. 

5. Staż pracy w Uniwersytecie Medycznym wynosi......................................................................................... 

6. Wynagrodzenie miesięczne netto wynosi..................................................................................................... 

7. W przypadku przyznania pożyczki proszę o:  

-  przelew na konto osobiste wskazane do przelewu wynagrodzenia za pracę  

-  przelew na konto nr ……………………………………………………………………..…………... 

- wypłatę przekazem pocztowym na adres:  

ul. ………………….......………..……., kod pocztowy ..…-……..….miasto……………….……….. 

- wypłatę w oddziale banku PKO BP S.A.4 

 

 



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 191/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 16 grudnia 2021 roku 

 
Administratorem danych osobowych jest: Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,  tel. +48 81448 5000 NIP: 712-

01-06-911, REGON: 000288716, www: http://www.umlub.pl/.  Administrator Danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować pod adresem :  Inspektor Ochrony Danych, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, 
IOD@umlub.pl  lub pisemnie na adres Administratora danych. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie oświadczenia 

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej korzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze; w przypadku danych 

wrażliwych: art. 9 ust. 2 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 
administratora, lub osobę której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyznania świadczeń 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
Dane osobowe będą przetwarzane do końca roku w którym będzie realizowane świadczenie,  a następnie zarchiwizowane zgodnie przepisami 

dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 

Dane osobowe będą udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie 
organów władzy publicznej tj. m.in. sądom, prokuraturze, policji, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędowi Ochrony Danych, urzędom skarbowym, 

oraz podmiotom współpracującym z Administratorem danych na podstawie zawartych umów. 

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegać profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza Europejsk i Obszar 
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

Osoba, której dane dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo do dostępu do danych, żądania sprostowania danych, żądania 

usunięcia danych,  żądania ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu 
nadzoru. 

 

 

 

 

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

                                                                                                    Podpis wnioskodawcy 

 

 

1. Wpisać właściwe: 

 Uzupełnienie wkładu mieszkaniowego 

 Budowę domu jednorodzinnego 

 Pokrycie kosztu zakupu budynku lub lokalu mieszkalnego 

 Adaptacja i rozbudowa pomieszczeń na cele mieszkalne 

 Spłata kredytu bankowego obciążającego najemcę mieszkania spółdzielczego 

 Przystosowanie mieszkania dla osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną  

 Wykup lokalu i uzupełnienie zaliczki w związku ze zmianą formy własności   

 Remont/modernizację mieszkania 

2. Pożyczki  na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, budowę domu jednorodzinnego oraz pokrycie kosztu zakupu budynku lub lokalu 

mieszkalnego przyznawane są na 36 lub 60 miesięcy, pozostałe na 24 miesiące. 

3. Niepotrzebne skreślić. 

4. W przypadku wybrania wypłaty w oddziale banku PKO BP S.A. należy podać serię i numeru dowodu osobistego. 

 

 

POTWIERDZENIE 

 

- Potwierdzamy, że wynagrodzenie wnioskodawcy w dacie składania wniosku jest wolne od 

obciążeń komorniczych. 

- Informujemy, że wysokość zajęcia komorniczego w dniu ……………..…….wynosi ………… 

 

        

       …………………………………………. 
                Podpis i pieczątka Sekcji ds. Płac 

 

ADNOTACJE  KOMISJI  SOCJALNEJ 

 

1. Przyznano pożyczkę w kwocie......................................................płatną w ........................ratach. 

 

2. Odmawia przyznania  pożyczki z powodu................................................................................... 

 

http://www.umlub.pl/
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z dnia 16 grudnia 2021 roku 

 

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

 

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

 

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

Podpisy Komisji : 

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

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

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

4............................................................ 

5............................................................ 

6............................................................ 

7……………………………………… 


