
Zalączniknr 3
do Regulaminu

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(stanowisko)

Dyrcktor
Powiatowej Stacji
San ita rno-Epidemiolo gicznej
w skicrniewicach

wniosek o udzielenie pożyczki zwrotnej na ccle mieszkaniowe

Proszę oprzyznanie
świadczeń socjalnych w

pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe zzakładowego funduszu
wysokości.

przeznaczę na:
1) remont, modernizację lub przebudowę lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym

lub domu wielorodzinnym*
2) wYkuP lokalu w zwięku z przekształceniem spółdzie|czego prawa do zajmowanego

lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu*
3) zakuP lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub zakup domu jednorodzinnego

- od sPÓłdzielni mieszkaniowej, przedsiębiorstwa budującego domy w ramach
działalności gospodarczej lub od osoby fizycznej*

4) budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub budowę domu
jednorodzinnego*

Do wniosku załączam następuj ące dokumenty:
l) oświadczeniaporęczycieli
2)

3)
(naleZy zalączyó dokumenty, o których mowa w § 13 ust 4 Regulaminu)

Na poręczycieli proponuję:
1.

(imię inazwisko) (stanowisko.1

(imię i nazwisko) (stanowisko)

OŚwiadczam, że na dzień składania wniosku posiadam zdolność do spłaty pożyczki zgodnie z
wnioskiem, OŚwiadczam, żę informacje podane we wniosku i.załączonych dokumentach są
zgodne ze stanem faktycznym.

WYrńam zgodę na potrącanie z mojego wynagro dzeniakwoty pożyczki wrM zodsetkami w
sposób określony w umowie.

2.

skierniewice, dnia
(czytel ny podpis wn ioskodawcy)



Na podstawie ań, 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 z dnta 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w związktt z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchyleniadyrektywy 95l46lWE,DziennikUrzędowyUE, L II9l1z4maja2016 (dalej:Ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) w zw. z art, 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1994 r. o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych vłyrażam zgodę naprzetwarzanie moich danych

osobowych przęz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach na

potrzeby skorzystaniaprzeze mnie z pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe zZakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologtcznej w
skierniewicach.

Skierniewice, dnia.

*niepotrzebne skreślić 
(czytelny podpis wnioskodawcy)

oŚwIADczENIA poRĘczyCIELI

Wyrażam zgodę na potrącanie z mojego wynagrodzenia kwoty pożyczkt wraz z
odsetkamiwosóbokreślonywumowie.Napodstawieart,6ust. 1lit.aibRozporządzenia
ParlamentuEuropejskiegoiRady (UE)20161679zdntaL7 kwietnia2016r.wsprawieochrony
osób ftzycznych w związku z przetwarzanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyv,ry 95l46lWE, Dziennik Urzędowy UE, L
II9l1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zw. z art. 8 ust. 2

ustawy z dnia I 4 mar ca I99 4 r. o zakładowym funduszu świadczeń socj alnych wyr ażam zgodę

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiolo gicznąw Skierniewicach na potrzeby skorzystaniaprzęzwnioskodawcę zpożyczki
zwrotnej na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych Powiatowej

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.

Skierniewice, dnia,
(czl.telny podpis poręczyciel a)

Wyrażam zgodę na potrącanie z mojego wynagrodzenia kwoty pożyczki wraz z
odsetkamiwosóbokreślonywumowie.Napodstawieart.6ust. 1lit.aibRozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE)20161679 zdnia27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony

osob ftzycznych w związkl z przetwarzanlem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L
tI9lI z 4 mĄa 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zw. z art. 8 ust. 2

ustawy z dnia I 4 mar ca I99 4 r . o zakładowym funduszu świadczeń socj alnych wyrażam zgodę

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiolo giczną w Skierniewicach na potrzeby skorzystaniaprzez wnioskodawcę zpożyczki
zwrotnej na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych Powiatowej
Stacj i S anitarno -Epidemio 1o g icznej w Skierniewi c ach.

Skierniewice, dnia, 
i-r,",,rr"i;i,il;;;i;i


