Załącznik nr 7
do Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń
Socjalnych

	
  
Białystok, ………………………………………
............................................................................................................
Imię i nazwisko pracownika/emeryta/rencisty

data zatrud. w Uczelni

……………………………………………………..……………………….
umowa zatrudnienia na czas /określony do dnia/ nieokreślony
......................................................................................................................
stanowisko służbowe, nazwa jedn. organiz., telefon kontaktowy, e-mail
......................................................................................................................
adres zameldowania
…………......................................................................................................
adres do korespondencji

WNIOSEK o udzielenie pożyczki mieszkaniowej
Proszę o przyznanie mi pożyczki z ZFŚS w wysokości ....................zł na okres spłaty ...............
miesięcy z przeznaczeniem na1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uzupełnienie wkładu mieszkaniowego.
Budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym.
Zakup domu/mieszkania na wolnym rynku.
Nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, przebudowę strychu, suszarni, bądź innego
pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne.
Pokrycie kosztu wykupu lokalu na własność oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany
w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Uiszczenie kaucji lub opłaty wymaganej przy uzyskaniu i zamianie mieszkania.
Przystosowanie mieszkania do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej.
Remont i modernizację mieszkania /domu jednorodzinnego/.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam pod rygorem skutków prawnych przewidzianych w § 15 ust. 1 Regulaminu, że:
1. Udzieloną pomoc finansową zużyję zgodnie z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe moje i
mojej rodziny.
2. Pożyczkę mieszkaniową zobowiązuję się spłacić z mojego wynagrodzenia oraz zasiłku
chorobowego otrzymywanego w Uniwersytecie w Białymstoku.
3. Obecnie zajmowane mieszkanie/dom1 o pow. ........m2 zamieszkuje ....... osób jest/nie jest1 moją
własnością.
4. Przez cały okres pracy w Uniwersytecie nie korzystałam(am) z pożyczki mieszkaniowej,
wymienionej
w punkcie 1-7 wniosku
5. Do wniosku o udzielenie pożyczki, o której mowa w punkcie 1-7 wniosku załączam:
a) ...............................................................................
b) ...............................................................................
c) ...............................................................................
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych zgodnie ze złożonym
„Oświadczeniem uprawnionego do świadczeń socjalnych z ZFŚS”. Prawdziwość danych
przedstawionych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
……………………………………………
podpis wnioskodawcy
1

właściwe zakreślić

1

ADNOTACJE
Potwierdzam, że pracownik jest zatrudniony na umowę na czas nieokreślony /określony/ mianowanie/
zastępstwo/ do dnia………………………..…. i jest/nie jest w okresie wypowiedzenia1.
……………………………
(data i podpis pracownika DSO)

1. Potwierdzam, że wnioskodawca:
1) nie ma/ma1 zobowiązania i nie korzystał/korzystał w roku ..................... z pożyczki na remont
mieszkania
2) nie otrzymał/otrzymał1 pożyczkę na cele określone w Regulaminie w § 13 ust.2 punkt 1-7;
2. Spłata pożyczki, o której mowa we wniosku wraz z odsetkami nastąpi w ratach …..…. miesięcznych
po …………. zł.
……………………………………
(data i podpis pracownika SSS)

Potwierdzam, że ustalona na podstawie art.91 k. p. w zw. z art.87¹ § 1 pkt.1 k. p. wysokość kwoty
wynagrodzenia wolna od potrąceń pozwala/nie pozwała1 na potrącenie należnych rat pożyczki, o
której mowa we wniosku wraz z odsetkami.
……………………………………
(data i podpis pracownika DPiP)

Stwierdzam, że wnioskodawcy można przyznać pożyczkę w wysokości .......................zł.
(słownie ………..……………………………… zł) z tytułu .......................................................
………………………………………………
(data i podpis Kierownika SSS)

DECYZJA
o przyznaniu/nie przyznaniu1 pożyczki mieszkaniowej w wysokości ................zł
(słownie:……………………..….…………..…) z tytułu …………………………………… .

Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność” przy UwB
..............................................
data i podpis

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Pracowników UwB
........................................................
data i podpis

ZZB i PB „Bibliotekarze Polscy”
ZZ UwB
……...............................................
data i podpis

Data ..............................................
…………………………………………………………..
Kanclerz Uniwersytetu w Białymstoku

1

właściwe zakreślić

2

