
                                   

Załącznik nr 5 

do Komunikatu nr 4 
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 25 lutego 2020  r.  

                                                                                                          
  

.....................................................................................................................      Białystok, ………….……… r. 
Imię i nazwisko pracownika/emeryta/rencisty      nazwa jednostki organizacyjnej 

................................................................................................................. 
tel. kontaktowy, e-mail  (dane podawane dobrowolnie w celu kontaktu,    

związanego z realizacja wniosku ) 

 

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

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. Uzupełnienie wkładu mieszkaniowego.  

2. Budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym.  

3. Zakup domu/mieszkania1.  

4. Nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, przebudowę strychu, suszarni, bądź innego 

pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne. 

5. Pokrycie kosztu wykupu lokalu na własność oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany 

w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.  

6. Uiszczenie kaucji lub opłaty wymaganej przy uzyskaniu i zamianie mieszkania.  

7. Przystosowanie mieszkania do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej.  

8. Remont i modernizację mieszkania /domu jednorodzinnego/1. 
 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 

Oświadczam, ze zapoznałem się z treścią Regulaminu ZFŚS i jestem świadomy odpowiedzialności za 

poświadczenie nieprawdy oraz: 

1.  Udzieloną pomoc finansową zużyję zgodnie z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe moje      

i mojej rodziny. 

2. Obecnie zajmowane mieszkanie/dom 2 o pow. ........m2 zamieszkuje ....... osób jest/nie jest 2 moją 

własnością. 

3. Pożyczkę zobowiązuję się spłacić z mojego wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego 

otrzymywanego w Uniwersytecie w Białymstoku .  W razie nie wypracowania wynagrodzenia 

w wysokości wystarczającej na spłatę zadłużenia  moja sytuacja materialna pozwala na spłatę  

rat pożyczki z innych dochodów na konto Pracodawcy w ustalonych  kwotach i terminach.  

4. Przez cały okres pracy w Uniwersytecie nie korzystałem(am) z pożyczki mieszkaniowej, 

wymienionej w punktach 1-7 wniosku.   

5. Na dzień złożenia wniosku nie korzystałem /korzystałem nie częściej niż raz na trzy lata  

 z pożyczki na remont i modernizację mieszkania, o której mowa w punkcie 8 wniosku, a 

poprzednią pożyczkę na ten cel spłaciłem(am) w całości.  

6. Do wniosku o udzielenie pożyczki, o której mowa w punkcie 1-7 wniosku przedkładam do 

wglądu: 

a) ............................................................................... 

b) ............................................................................... 

c) ............................................................................... 

7. Prawdziwość danych przedstawionych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
………………………………………data i podpis wnioskodawcy 

 

                                                 
1 właściwe zakreślić 

  



ADNOTACJE 
 

Potwierdzam, że pracownik jest zatrudniony na umowę na czas nieokreślony /określony/ mianowanie/ 

zastępstwo/ do dnia………………………..…. i jest/nie jest w okresie wypowiedzenia2 

 

…………………………… 
data i podpis pracownika DSO 

1. Potwierdzam, że wnioskodawca:   

1) nie ma/ma2 zobowiązania i w ostatnich 3 latach na dzień  wpływu wniosku  

nie korzystał/korzystał2     .......................  z pożyczki na remont mieszkania.   

           (miesiąc i rok) 

2) przedstawił do wglądu w Sekcji Spraw Socjalnych wymagane do wniosku dokumenty oraz  

nie otrzymał/otrzymał2 pożyczkę na cele określone w Regulaminie w § 14 ust.2  punkt 1-7. 

 

……………………………………  

data i  podpis pracownika SSS 

 

 

Stwierdzam, że wnioskodawcy można przyznać pożyczkę w wysokości ................................. zł. 

(słownie ………..……………………………… zł) z tytułu ....................................................... 

  
…………………………………… 

   data i podpis kierownika SSS  
 

STANOWISKO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH  

 
o  przyznaniu/ nie przyznaniu2 pożyczki mieszkaniowej w wysokości ................zł 

(słownie:……………………..….…………………..…) z tytułu ……………..……………………… 

                   

 

 

 

DECYZJA PRACODAWCY  
 

o przyznaniu/ nie przyznaniu2 pożyczki mieszkaniowej w wysokości ............................... zł 

(słownie:………………………..….…………..…) z tytułu ……………..……………………  

 

 

Data  ……………….........     .............................................  

Pracodawca 
 

 

 

____________________ 
2 właściwe zakreślić 


