
Zalącznik nr 1 do Regulaminu ZPŚ$
w Zespole §zkół im. Wojska Folskiego w ZbóJnie

Zbójno, dn. .,.....,...,....,,.,..,r.

imię i nazwiska
składająoego oświadczenie o dochodach '/ lub
re?ygnująoego z ujawnienia dochodów*

adrcs zamiaszkania .

Dyrektor
Zespołu §zkół im, Wojeka Potsklego

w Zbóinie

Oświadcz§nie o uzy§kanych dochodach
Członkowie rodziny składaJącego oŚwiadczenie to: współmalźonel, dzlec;l w wieku da 18 r. życia
lub uczące stę do 25 r, Życia i niemająca zatrudniania, wspólnia zamiaszkująca z wni1skodawcą iprowadząca
z nim wspÓlnia gospodarstwo domawe, Wszystkie te osoby są uwzgtędniane pny ustatanlu Wsoiośct
daahodu na jadnego członka gospodarstwa domowago,

Ja.niŻej PodPisanY_ oŚwiadczam, że łączne dochody brutto uprawnionych członków rodzlny za
ryk PodatkowY 202.,. wyniosły ,..,,,.,],,.,,,.,rł (dine z Pli;, ru"iazv podać wszyitrie
dochodY YY|tllające z u.mów, o pracę oraz innych, alimentów, z gospodar'stwa rotilego, docrrody ie
Świadczenia UE a także z inne dochody nieopodatkówane w Polsce wszystkich członków rooŻny).

Z tąo na jednego członka rodziny miesięczny dochód brutto wyniósł..^.,.. ,,.,,..zł,
liozymy Wg wŻoru: lączne dochody brutto uprawnionych członków rodziny ea rok 202,.. l {12 mleslęcy x llczba
crł,onków rodzlny).

PrawdzlwoŚĆ wyżeJ pnedstawionych danych potwierdzam własnorgcznym podpisom, śwladomy
odpowledzlalnościregulaminoweJ i karneJ (ań. 233 §1 Kodoltsu Karnego),

p od pis składalqcego ośwl a d cze n te

Rezygnacja z deklaracji dochodów*

RezYgnuję z możliwości złoźenia oświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów i pro§zę o
PzYznanie Świadczenia w wysokości odpowiadającej najwyższej grupie za§zeregowania vtaględem
dochodu.

Lp. lmlę l nazwi§ko §topień pokrowleństwa Data urodzanla (dotyczy dzleci)
1 wnioskodawca

2

3

4

5

"nłepotaobne skrvśIić

t2

pod pis odmaw lajqcego zlożenla ośwlodczęnla



Załącznlk nr 2 do RegulamlnuzFŚŚ
Zespału Szkół tm. WoJska Potsktego w ZbóJnte

Dyrektor zes połtl §zkół
im, Wojska Polskiego w Zbójnie

WN los E K o P RZY ZNAN l E śwnn cz§ N lA z, aA}<ŁADoWEG o F U N D U§zU
śwnncznŃ soc.lALNycH

Proszę,o przyunanie w roku * świadczenia z ZFś$,
wpi§&ć rok

Proszę PodaĆ rodzaj świadczenia wpisując znak X w odpowiednich rubrykach: 
"'t,§ dopłata do wypoczynku własnego,

o dopłata do wypoczynku uprawnionego członka rodziny (dziecka),
B Świadczenie w aulązhu ze Świętami Bozego Narodzenia lub Wielkiej Nocy.

świadczenie w formie finansowej proszę przekazaó na konto bankowe o
poniższym numerze

m r-T*| 
*n rT-n] m*T_Il n_T-T" 1 rTTTl [r:-T*l

Czytelny podptS Wńios6aawcv 

-wniosek komisja §ocjalna opiniuje pozytpvnie n negatywnle [l
B przyznano kwotę ,..,^.. zł Data:
tr nie przyznano świadczenia

Podpisy członków Komisji:
Akceptacja D brak akceptacjil

Dyrektora szkoły



aaĘczntlr 3 do Rąulamlnu ZFśS w Zespole Srkół im. WoJska Polskiego w Zbóinie

WNlosEK

oraz

załącznik nr 1

o orzvznanie pożvczki na cele mieszkaniowe dla
pRAcowNlKów pnzeosźioii śżxóŁ, pLłcowEK ośwnTowo _wycHowAwczycH, cuwpo

EMERYTÓW iRENCFTÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ, PLACÓWEK OŚWIĄTOWO-WYCHOWAWCZYCH, CUWPO

Dochód w gospodarstwie domowym wynosi (brutto): zł miesięcznie,

1.za dochód w gospodarstwie domowym należy przy!ąć kwotę zrozliczenia rocznego plT wszystkich osób

zamieszkujących we wsp§tnym gospodarstwie domowym,

B. Dochody są obciążone stałymi wydatkami w kwocie: zł miesięcznie,

Z.zastałewydatkl nateży uznać wszystkie koszty związane z zamieszkanlem,wyżywieniem oraz inne stałe

finansowe

C, Dochody są/nie są obciążone egzekucją komorniczą*

D, Liczba osób w gospodarstwie domowym """" osób

Proszęoprzyznaniemipomocyzwrotnej(pożyczki)wkwociezł,na..............lat

z przeznaczeniem n a: .....,........

E. Do wniosku dołączam dokumenty, o których mowa w § 8 Regulaminu:

F. Na poręczycieli proponuję: .,......"""",
lmię i nazwisko lmię i nazwisko

oświadczam, iż a) pozostaję / nie pozostaję w związku małżeńskim b) posiadam / nie posiadam rozdzielności

,lH;;;;"a . dnia 1o,05.2o18 roku o ochronio Danych osobowych (Dz. U, z 2o18 poz. 1ooo) WyraŻam z'odę na wykorŻystywanie danych osobowych zawartych we

*-rJai"potr.U"i"óędnychdopracyKomisjiprzyznającejświadczenie, ^_L ĄAlv^A6vE.lv^r^a^^
do wiadorności, że p rzaxazaniatas4wych danych grozi odpowiedzialnością karną Wynika.iącą z art. 247 Kodeksu Karn€go,

Podpis Wlioskodarcy



Kwota ptz,yzrwrrcj pozyczh.....

PodpĘ Komisji rozpatrującej wniosek:



Załącznik Nr 4 do Ragulaminł ZFŚŚ
Zespołu Szkół w Zbójnia

lmię i nazwisko Miejscowość ldata

Adres

Dyrektor Zespołu §zkół w Zbójnie
WNlo§EK o PRZYZNAN|E ZAPoMoGl

proszę o przyznanie bezzwrotnej zapomogiw kwocie z zakładowego
filnduszu świadczeń socjalnych ]óiń?Wótł--

uzasadnienie:

l^/ uzasadnieniu na.leży podać, kwgtę dodatkowych wydatków związanych
P ułdarzeniem np. koszt lekarstW faktury 

. dotycŹące p'oniesńnvń łósziŃ
leczenia, dowody ieczenia, zaświadczenie z pblicli, śtriźy poiaińóiiiń.

P1,oszę o przekazanie dopłaty do wypoczynku w formie:
§ przelewu na konto bankowe o poniższym numerzet]] rTl*t*l r],TlJ r]]-n rr]-l] rTl*Tl 1-1--1-] l

tr inna forma przekazania dopłaty CIaka?)

c ź i i eii i v 
- i ói ails dil,o§ióaa lil'

Decyzja Komisji §ocjalnej
§ przyznano kwotę . zł Data;
tr nie przyznano zapomogi

Podpisy członkow Komisji: Podpis dyrektora szkoły 
:



Załącznlk 5 do Regutaminu ZFśs w Zespole §zkót lm. Wo|ska Polsklego w ZbÓ|nl'

jct,,,^*ął".,l,ł."1|r(-i1 a,,;l /,,1 l,i,l Y,
!

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY ZWROTNE J ?OŻYCZEK)
NA CDLII MIESZKANIoWn

ZFUNDUSZUTWolłZoNEGoNAPoD§TAwtEZA§VARTYCHUMÓw
O PROWADZENIU WSPOLNIIJ DZIAŁALNOŚO SOCJALF{EJ

(SCENTRALIZOW ANEGO FIJ NDU SZU ŚWIADCZEN SOCJALNYCH)

§1.1.ot,sługęmerytoryczrrąora:-f.rnansowo-księgowąScentralizowanegoFunduszu
świadczefr Socjalnych .raz orgi]l"tizatorem jego clziałalności jest Centrum Usług

WspólnychPlaówet<Oświatowyclrtł,eWłocławkuul.WojskaPolskiego27.

2. Fundusz, o którym lTlowa w ust. t jest grottraclzony na oclrębnym rachunku bankowym o

lrumerze 85 1020 5170 0000 1202 0009 1090,

Funclusztenwl00%pruezlraczanyjestnarrdzielaniepomocyzwrotrrejwformiepożyczek,
Naliczone odsetki ocl przyznanyclr pożyczek będąpowiększatY fundusznaPoŻYe'zkL

3'Szkoły,przedszkolaiplacć:wkipzystępująrlowspólnejdziałalnościsocjalnejnapodstawie
odrębnej umowy zawartej z centrum usiug wspóIrryclr placówek oświatowych,

§2.i.Uzgoclnieniomzorganizacjanrizwiązkórvzawoclowyclrpodlegawzórumowyoprowadzeniu
wspólnej, działalności, w której określone zostallą w szczególności:

- wysokość odpisu, który stanowi przecimiot wspólrrej działalności,

.terminyprzekazywaniaśroclkówfinansowycllwramnclrodpisunarachunek,októrym
nlowaw§lust,2,

- tryb wypowiedzenia i rozt,viązatlia unrotvy,

-sposóbrozliczeńrrriędzystronatrrirvprzypaclkuwypowiedzeniairozwiązaniaumowyprzez
jednąze stron,

- waruŃi odstąpienia ocl jej stclsowania,

- oclpowiedzialność strol1 z tego tytułu,

2. pcmoc zwrotna (pożyczka) ze Scetrtralizotvanego Funcluszu świadczeń Socjalnych na cele

nrieszkaniowemożebycLrclzielonop,o.o*.,ikomzat'udnionyrnwprzedszkotu,szkole,
placówce oświatowo .- wyclrowawcr.ej, ce,,trun, usfug wspólnych, które prowadzą wspólną

działalność socjalnąoraz elnerytom i rencistom z tych placówek,

3. pracownicy zatrudnieni w niepełnyl wymiarze czasu pracy w więcej niż jednej placówce

oświatowejmogąkorzystaćześlviaciczeilfr.rrduszrtrnieszkaniowegotylkowjednejwskazanej
przez pracownika placclwce,

§ 3. Uclzielona pomoc i/_wl0tllil (;rozyczka) wytlraga poręcz,etria clr,vóch osób, które spełniają

następujące waruŃi:

a) sązatrudnione na czas rrieokreślorty tv szkołaclr, przedszkolaclr i placówkachprowadzących

wspólrą dzialalnośc socj alrrą,

b) nie toczy się wobec, rlich postępo,"vflltic kottlomloze,

c)pożyczkobiorcalrrożeporęczyccorrajrvyżejclrviepożyczkinacelemieszkaniowe.

ąt r}



§ 4. Ma}symalnawysokość pomocy zwrohrej (poźyozki) rra colE mieszkaniowe, maksymalnY o}re*

spłaty (maksymalna liczb:ł rat) oraz jej oprocentowanie będzię olaeŚlana k*Żdorazowo ną rck

katendarzovly §mw,Ccntrttm Usfug Wspólnych Plaówek OŚwiato'łrych - Organizłtota

Wspótnej §ziałalmści §ocjalnej w pr:rozumieniu z otgauiaacjami Zwiąpk6ł' ZawodowYch *

w tęrninie do końca lutego kłŁlega roku, Kwota pożyczki wraz z odsetkami je*t rozłoŻona na

równomiorre raty. §płata oclsetek podlega spłacie w pienrszych rat*ch.

§, 5. Wszellcio deeyzje zsvi,ązale z clysponelwaliięm śro,dkarni funduszu, Xj. udzięlanie PożYczek, icb

wy§Okość, zmiany warttnków, nniany w umowach d,otyczących liczby i wysokości rat

podejmtlie wyłąparie centrum usług wspó}nych placówek oświatowych w uzgodnierdu z

organizacj ami zwi ązkowynri.

§ 6. pomclc zwrotna (pclżycz_lcrr) może być udzieiana na następ"ujące cele miełzkaniowe:

uzupohimie wldadu mieszkaniowego;

bŃowcdomu,
wykup nries?,kania ze spółrizieln,i lub mięsakarria komunalnego;

§

zakrrp niaszkania;
ada$aoj ę pomi ęszczęń na mięszkanię;

dopł*tę do z*miany mioszkń;

modemizację mieszkani a, dr:mu;

clostosowanie misszkalda dcl potrzeb osoby niryełnosprawnej,

.l, Wnioski 0 pomo§ uwrginą (pożyczkę) nn cele miesekanieiwe naloży skladaĆ w Cerrtrulrr Usług

WspóĘch placówek ośrviatowyclr gye WłOoławk! przy ul, Wtljska Polskiego 27.

8. Do wniosku:ralezy dołączyó:

umowę w 4 egzwryLarzacĘ (potwierdzone p.rzs? pracodawcę i porpycie§),

w pr*ypadku ubiegania się o polttoc zwroŁną(pożyozkę) na budowę domu- z*walenie aa

budowę oraz kosztorys budowlany,

w prrypadlłu ubiegania się o pomoc nrotną(pożyorkę) na zakup mieszknnia lŃ domu na

wolnl,rn rynku * umowę kupna * sprzedaży potwierdzoną aotarialnie lń umowę

przedw§tąr§Ą,

9.1. V{ysokość pożyczki oraz okes jej spłaty (liczba rat) i wysokoŚĆ oprmentowania oL:rą{lonę ą
w umowiE (wzór umowy stanowi ZaŁ. nr 2 do niniejsz€o Regulaminu) zewi€r8nej PomiSgY
cerrtrum usług w§pólnyoh placówek oświato,wych a poźryczkobiorcą.

2, Pmymanł kwot* pomocy zwrotnej (pożyoz]<i) przekarywana jest w gałościl

a) illa pr-acowników czlnnycb na konto sakcłĘlplacówki,

b) ctla ern§rytów i rencistów na jegr: kclnicl osobiste tub do obioru w Kałie w Cantrum t}sług

Wspólnycb Placówek oświatowyeh we Włoclawku, ul, Wojska Polskiego 27.

3. §płata poźryc tki rarąocrryna się ttie później niż po up§wie 2 miesipy od dnia jej udzieleiria,

§ I0. Zaiateresowany może ubiegaó się o kolejną pomoę uwrotną $ozyczkę) po oałkowĘ spłacio

' p§przeitniejpożyczki.

T

,t ,

fq



§ 1t.l. Wnioski o pomoc zwrotą(pożyczkę) na celo rnioszkaniow§ roupalxyvlarc sąrninimum 4 mry

w roku (tnaraoo, cae,rwiec, wrzesieĄ gruelzień),

2, Deoyąię o prryznł*iu pomocy zwrotnej (pabyczkł| nł cele rois§zkaniowe podejnr$e Cątnm
Usług Wqpólnych Placówek Oświatowych,

§ 12. lrynioskodawcajeslzobowił,par:yilozapoznalriasięztreściąumowy,którajestzałącmikiemdo

,; wniosku (wzór wniosku stanowi 7a|. rt l do niniejszego Regulaminu).

§ l3.1. pożyczkobiorea moźe wystąpić do Cerrtrum Usług WspóInych Placówek O§wiatowych

z wnioskiem o znrianę warunków urnowy w złkresie tenninów poszczególnYch rat oraz i§h

wysokaści, a takźę okresu spłaty oałej pożyezki * w drodze renegoojacji warunków umowY i Pc

uzgodniełriu z wga*iz*cjami zwigkowynri.

2, Nio*płaconap,hycrka staje się natyclrmiasl wynragalna w przypadku:

a) rozwiązanla umowy o pracę prtez pażyc,lkabiorcę

b) rozwiązania umowy o pl?cę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pOtyczkobiorcY,

o) stwiwdzgri* , że pażycrk* została udzielona n& pod§tawie nieprawdziwych ilanycb po ich

iden§rlikacji prrer Pmcodawoę.

3. pracownicy uetfudnióni na §za§ określony mogą otrzymać pomoc zwlotną (połcZkę) jezeli

zobowiążą się do spłaty pożyczki rv czasie trwania umolvy 0 precę.

4. W pnypadku śmiwci pożycz,kclbiorcy Organizetor (Cęntrum Usług l{spÓlnyCh PlaCÓwek

oświatowych) w uzgcldnieniu z pnedstawicielami zwiqrków zawodox'y,ch moŻe PostanowiĆ

o umorzęciu nalcżności powstatych z tytułu udzielonej pożyczki

5. $/oboc należnaści pruetęrmiilowanych 0rganizetCIr (Cęfirum Usług WqpÓ!§ych, Placówek

Oświatowych} pcdejnruje dziŃania rvinclykacyjne zgoduie z procedurami stanowĘc}mi

ZeĘznik m 3 do niniejszego reprlanri:ru"

6. Zawaręięug§dy oraz waruŃi spłaty przeterminowanych naloin§ści wymaga zgody zwiqpków

zawodowych oraz wszystlcich stron pozy czLó *azporpzycie§.

§ 14. Zatączrriki do niniojszogo Rcgulaminu stanowią:

wniosek o przyznanie potnocy zwroilej (pożyczki) ne c§ie rni§§zkzuiiowe - Z*łąPznik nr 1,

ufnowa o przyznanie pomo§y zwrotnej (pożycz§) na cele rnioszkaniowe * ZaĘcznik nr 2,

procedury windykacyjne - Załącznik nr 3.

ry r



Załqanlknł6a
do Regułamtnu ZFSS w Zasgale §zkól lm. $taiska ?ałsklega w &Ólnlę

Tabela do ustalenia wysokości jednorazowego świadczenia
dla prłcowników czyn*ych zawodowo

Ustalone progi dochodowe do Regulaminu ZFŚ§:

do 0r3 średniej krajowej - I grupa dochodowa

od 0§ do 0,55 §rednlej krajowej - II grupa dochodowa

od 0,§§ do 0,8 średniej krajowej * IlI grupa docbodown

powyżej 0n8 średniej krajowej * IY grupa dochodowa

Powy*z* trbela dotyczy także,{ol]at do wypoczynku lotnląo dlr pracowników nĘcdagogicznych i
innych świadczeń wyplacanych z ZFS§.

rk§ott śrcdrriej krajowej w gospodarce narodowej, jest brana z roku poprzedąjącogo przyzrłnie świadczslia

Kwotę bazową na poszczególne rodzajc pgmocy finanso*ej okeśla corocztris adminismror ZrŚS w

uzgodnie*i u z zakładową organizacją związkową,

nń ńaziny ustalony nt podstawie zlożo*ęo oświrdczenh o

* Kwota na dzień .................,r l.

Wpoko§ć lcwoty

wzl



Załqanlknr6b
do Regulamtnu ZFSS w Zespole §zkól tm, Watska Polsktego w Zbólnle

Tabela do ustalenia wysokości jednorazowego świadczenia
dla byłych pracowników (emerytów i rencistów)

Ustalone progi dochodowe do Regulaminu ZFŚ§:

do 0,52 - średniej miesięcznej - I grupa dochodowa

od 0,§2 do 0,55 średniej miesięcznej _ II grupa dochodowa

od 0,§5 do 0,8 średniej miesięcznej * III grupa dochodowa

powyżej 0,8 średniej miesięcznej - IV grupa dochodowa

powyższa tabela d,otyczy także doplat do wypocrynku letniogo i innych świadcaeń wypłacanych z ZFś§,

łkwota średniej kajowoj emerytury, jest brana z roku poprzedzającego przyznanie Świadczonią

Kwotę baaową na poszczególne rodzaję pomocy fu:ansoweJ określa corocaaię adminisBator Z§Ś§

uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową,

iń} ustatony na podstnwio zlożonego oświadczenir o

7o ustalonej dopłaĘ

*Kwotl na dzień ....,.............. f.

Wysokość lnłoĘ w
al



załącznik nr 2

UMoWA NR.....,..,...

W SPRAW|E PoMocY ZWRoTNEJ (PożYczKl) NACELE MlEszKANloWE

DLAPRAcoWNlKÓWPRzEDszKoLl,szKÓŁ,pl-łcÓwexoŚwlłrowo.
WYcHoWAWczYcH lcUWPo

oRAz DLA EMERYTów l ReHclsrów pnzeoszxoll, szKóŁ, pucówer ośwlłtowo,
WYcHoWAWczYcH lcUWPo

zawańawe Włocławku w dniu pomiędzy:

Scentralizowanym Funduszem świadczeń Socjalnych, którego obsługę merytoryczną oraz finansowo _

księgowąsprawujecentrumUsługWspolnychPlacówekoświatowychweWłocławku,reprezentowanym

pożyczkobiorcą:

zamieszkałym
o następującej treści:

Zalącrłllk 7 do Re8ulamlnu ZFŚS w Zespole Szkól lm. WoJsl(a PolsKlet9 w ,uvrlll§

§2
1.Przyznanapomoc zwrotna podlega spłacie w całości (wrazz odsetkami),

Okres jej spłaty wynosi: ... " " " " " ", lat,

Z. aoŹioizęcie spłaty pomocy zwrotnej (pożyczki) następuje od dnia

miesięcznych po .......,..., zł wg harmonogramu:

w ratach

§3
Wpłaty będą dokonywane na rachunek bankowy:

Gentrum Usług Wspótnych Placówek Oświatowych

ul. Wojska Polskiego 27

87€00 Włocławek

§4
1.zmianawarunków określonych w niniejszej umowie może zostaó dokonana zazgodąstron umowy

i poręczycieli.
2.ZmianawarunkÓwumowynastępujewyłączniewformiepisemnejzzachowaniemwarunkÓw
ustępu popzedniego.

0 0 1 2 0 z 0 0 0 9 11 0 9 0
B 5 11 0 2 0 5 1 7 0 0 0



§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r.

o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych fiednolity tekst Dz.U. z 2019 r., poz, 1352 z póżn. zm.) oraz
pzepisy Kodeksu Cywilnego.

§6
Spłatę pomocy zwrotnej (pozyczki) poręczają:
,l ............... ...,..zam.
Nr dowodu ..... PESEL
tel:,.......,....
2""""""", ",zam,
Nrdowodu . PESEL
te|..,....,,,...,

§7
,1. Jako solidarnie współodpowiedzialni poręczamy spłatę kwoty pożyczki określonej w § 1. Poręczenie jest

wiążące do momentu całkowitej spłaty udzielonej pożyczki. W razie nieuregulowania we właŚciwym
teńinie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę na pokrycie naleŻnej kwotY
bezpośrednió z naszycń wynagrodzeń, W pzypadki braku możliwości potrącaniaratpzez zakład pracy,

zobowiązujemy się do comiesięcznej spłaty pożyczki na rachunek bankowy nr 85 1020 5170 0000 1202

0oo9 109oW terminie dnia wynagrodzenia. Zostaliśmy zapoznani z procedurami windykacyjnymi zawańymi
w załączniku nr 3 do Regulaminu,
Jednocześnie oświadczamy, że znana nam jest treść powyższej umowy oraz, że wyrażamy zgodę na jej

zawarcie, Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie do dnia wygaśnięcia zobowiązań z

Mułu w / w umowy naszych danych osobowych przez §centralizowany Fundusz Swiadczeń
Śocjalnych, którego obsługę merytoryczną oraz finansowo - księgową sprawuje Centrum Usług
Wspótnycn placówek Oświatowych we Włocławku w zltliązku z realizaĄą niniejszej umowy
oraz, że zostaliśmy poinformowani o prawie wglądu do tych danych oraz ich poprawienia

zgodnie z pzepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Podpis poręczyciela nr,1 Podpis poręczyciela nr 2

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli wymienionych w poz. 1 i 2 oraz spełnianie przez
nich kryteriów regulaminu zawańych w § 3

Data, podpisy i pieczątki dyrektorów zakładów pracy, W których zatrudnieni są poręczyciele

Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jedeń otrzymuje Scentratizowany Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego obsługę merytoryczną
oraz finansowo - księgową sprawuje Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we
Włocławku, jeden pożyczkobiorca i po jednym poręczyciele.

Data i czytelny podpis pożyczkobiorcy Dyrektor Centrum Usług Wspólnych we Włocławku

oświadczam, że znana mi jest treść powyższej umowy oraz, że wyrażam zgodę na jej zawarcie.
oświadczam , że wyrażam zgodę na przetwarzanie do dnia wygaśnięcia zobowiązań z tytułu w / w
umowy moich danych osobowych przez Scentralizowany Fundusz Swiadczeń Socjalnych, którego
obsługę merytoryczną oraz finansowo - księgową sprawuje Centrum Usług Wspólnych Placówek
Oświatówych we Włocławku w związku z realizacją niniejszej umowy oraz, że zostałem/łam
poinformowany/na o prawie wglądu do tych danych oraz ich poprawienia zgodnie z pzepisami
ustawy o ochronie danych osobowych.

Data i czytelny podpis pożyczkobiorcy

1,

1,
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