
Załącznik nr 2  

do Regulaminu ZFŚS 

 

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

(imię, nazwisko) 

 

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

(adres zamieszkania)   

JM Rektor 

.......................................................................................    Uniwersytetu Rolniczego 

(wydział/jednostka organizacyjna, telefon) im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie 

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

(okres zatrudnienia w Uczelni: czas nieokr./okr.do........)  

 

W N I O S E K 

o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 

I. Wniosek:  

 

Proszę o przyznanie mi pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS na*: 

1. uzupełnienie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej; 

2. zakup domu lub mieszkania; 

3. budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym; 

4. adaptację pomieszczenia na cele mieszkalne (strych, nadbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego); 

5. wykup mieszkania lub opłaty związane z zamianą mieszkania; 

6. remont i modernizację mieszkania lub budynku mieszkalnego; 

7. przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby o ograniczonej sprawności fizycznej. 

Proszę o przyznanie mi pożyczki w wysokości ........................ zł (słownie:........................................................zł). 

Pożyczkę tę zobowiązuję się spłacić w ciągu:  1,  2,  3,  4,  5 lat*. 

Załączniki do wniosku*: 

1. kopia pozwolenia na budowę, dziennik budowy; 

2. kopia notarialnej umowy zakupu domu lub mieszkania albo umowa przedwstępna; 

3. zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o członkostwie i wniesionym wkładzie; 

4. pozwolenie na adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne oraz kosztorys tej adaptacji; 

5. inne (wymienić jakie) ......................................................................................................................................... 

 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że w razie przyznania mi pożyczki mieszkaniowej wyrażam zgodę na potrącanie miesięcznych 

rat spłaty pożyczki z przysługującego mi wynagrodzenia za pracę, bądź z zasiłku chorobowego lub z innych 

należności otrzymywanych od Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

 

Kraków, dnia................................................     ..................................................... 

(podpis wnioskodawcy) 



 

II. Opinia Senackiej Komisji ds. Socjalnych: 

 

Na posiedzeniu w dniu ..............................................Senacka Komisja ds. Socjalnych zaopiniowała wniosek*:  

1) pozytywnie – jako odpowiadający warunkom Regulaminu ZFŚS i proponuje przyznać pożyczkę  

w wysokości ...........................zł (słownie: ....................................................................................................... zł) 

2) negatywnie – jako nie odpowiadający wymaganiom Regulaminu ZFŚS z powodu: 

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

 

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

  (przewodniczący Komisji) 

 

III. Decyzja Rektora*: 

1) przyznaję pożyczkę na cele mieszkaniowe w wysokości...........................zł. 

Termin rozpoczęcia spłaty: ........................... 

Termin zakończenia spłat: ........................... 

Pierwsza rata w wysokości: ...........................zł. 

Pozostałe raty: ...........................rat po ...........................zł. 

 

2) odmawiam przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe z powodu: 

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

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

 

Kraków, dnia ...........................      ............................................... 

(Rektor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* właściwe zanaczyć  


