
Załącznik nr 11 
do Regulaminu ZFŚS 
 

 
PORĘCZENIE do UMOWY 

w sprawie udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS 
 

Ja, niżej podpisany:  
 
Poręczyciel 1 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

 
1. oświadczam, że znana mi jest treść umowy w sprawie udzielenia pożyczki mieszkaniowej  w wysokości 

…………………..zł rozłożonej na ………………….rat z ZFŚS zawartej w dniu……………………..................... pomiędzy 
Dyrektorem ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie Panem/Panią ..…………………….………………………..…… 
(pożyczkodawcą) a pracownikiem Szkoły Panią/Panem ……………………………………………………………(pożyczkobiorcą) 

2. oświadczam, że w razie nieuregulowania przez pożyczkobiorcę we właściwym terminie należności  z tytułu 
zaciągniętej pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS w ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie wraz 
z Poręczycielem 2 przyjmuję na siebie wszystkie zobowiązania pożyczkobiorcy wynikające z zawartej umowy 
i wyrażam zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialny, na potrącenie należnej kwoty wraz z odsetkami 
z mojego wynagrodzenia.    

 
 

………………………………………. 
(data i podpis Poręczyciela 1) 

 
 

 
 
 

Potwierdzam własnoręczność podpisu poręczyciela: 
 

…………………………….......................................……………………. 
  (pieczątka i podpis pracownika kadr) 

 

 
 
                                        

OŚWIADCZENIE – DANE OSOBOWE 
 
1. Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu jest Zespół Państwowych 

Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie ul. Bednarska 11, 00-310 Warszawa. 
2. Dane przetwarzane są na potrzeby przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i ustalenia ich wysokości. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się z pełną informacją dotyczącą przetwarzania danych, która znajduje 

się w Rozdziale XIII Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
 
 
 
 

………………………………………. 
(data i podpis Poręczyciela 1) 

 



 2
 
 
 
 

PORĘCZENIE do UMOWY 
w sprawie udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS 

 
Ja, niżej podpisany:  
 
Poręczyciel 2 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

 
3. oświadczam, że znana mi jest treść umowy w sprawie udzielenia pożyczki mieszkaniowej  w wysokości 

…………………..zł rozłożonej na ………………….rat z ZFŚS zawartej w dniu……………………..................... pomiędzy 
Dyrektorem ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie Panem/Panią ..…………………….………………………..…… 
(pożyczkodawcą) a pracownikiem Szkoły Panią/Panem ……………………………………………………………(pożyczkobiorcą) 

4. oświadczam, że w razie nieuregulowania przez pożyczkobiorcę we właściwym terminie należności  z tytułu 
zaciągniętej pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS w ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie wraz 
z Poręczycielem 1 przyjmuję na siebie wszystkie zobowiązania pożyczkobiorcy wynikające z zawartej umowy 
i wyrażam zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialny, na potrącenie należnej kwoty wraz z odsetkami 
z mojego wynagrodzenia.    

 
 

………………………………………. 
(data i podpis Poręczyciela 2) 

 
 

 
 
 

Potwierdzam własnoręczność podpisu poręczyciela: 
 

…………………………….......................................……………………. 
  (pieczątka i podpis pracownika kadr) 

 

 
 
                                        

OŚWIADCZENIE – DANE OSOBOWE 
 
1. Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu jest Zespół Państwowych 

Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie ul. Bednarska 11 00-310 Warszawa. 
2. Dane przetwarzane są na potrzeby przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i ustalenia ich wysokości. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się z pełną informacją dotyczącą przetwarzania danych, która znajduje 

się w Rozdziale XIII Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
 
 
 
 

………………………………………. 
(data i podpis Poręczyciela 2) 

 
 


