
Załącznik Nr 3 
do Regulaminu ZFŚS ANSB 

  

WNIOSEK 
o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe w formie pożyczki ze środków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych utworzonego w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego 
 
 
………………………... 
(data wpływu) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko wnioskującego) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
(dokładny adres zamieszkania składającego wniosek) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(data zatrudnienia, wymiar zatrudnienia, zajmowane stanowisko – jednostka organizacyjna Uczelni) 
 

CZĘŚĆ A 
1. Proszę o udzielenie pożyczki w wysokości ________________________________________________ zł. 

 

(słownie zł: ____________________________________________________________________________________ )  

 

na okres spłaty wynoszący ____________________________________________________________ 

a) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych, 
b) budowę domu jednorodzinnego, albo lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, 
c) zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub zakup domu jednorodzinnego – od 

jednostek,  które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 
d) modernizacje i przebudowę pomieszczeń mieszkalnych, 
e) adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkanie, 
f) pokrycia kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w 

związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

g) przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
h) remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, 
i) kaucje i opłaty wymagane przy pozyskiwaniu i zamianie mieszkań. 

 
 
 
………………………………….                                                                                                                   ..…………………………………… 
(miejscowość i data)                                                                                                                 (podpis wnioskodawcy) 
                                              

2. Potwierdzenie zatrudnienia wnioskodawcy 

Zaświadcza się, że Pan/i  ...............................................................................................................................................................  

jest zatrudniony/a w  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

od dnia ………………………………………………..  na czas ………………………………………….…………..(nieokreślony, określony do dnia ) 
 
 
……………………………..…….                                                                …..………………………………..…………………………… 
(miejscowość i data)                                                                 (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)                                                                                                       



3.   Potwierdzenie wynagrodzenia i stanu zadłużenia wnioskodawcy 

Zaświadcza się. że Pana/Pani .................................................................................................................................................  

wynagrodzenie miesięczne netto wynosi ....................................................................................................................... zł. 

(słownie zł : .................................................................................................................................................................................. ) 

Data przyznania ostatniej pożyczki  ........................................................................................................................................  

Stan zadłużenia...........................................................................................................................................................  
 
 
 
………………………………………………..                                                        ………………………………………………………………….. 
              (miejscowość i data)     (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)                                                                                                                      
 

 

CZĘŚĆ B 

Poręczycielami pożyczki będą: 

1. Pan(i) .............................................................................................................................................................................  

zam. .................................................................................................................................................................................  

dowód osobisty: seria ..........................  nr ..............................................................................................................  

wydany przez ..............................................................................................................................................................  

Wyrażam zgodę na poręczenie wnioskowanej pożyczki w kwocie .......................................................  
 
 
               …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(własnoręczny, czytelny podpis poręczyciela) 

2. Pan(i) .............................................................................................................................................................................  

zam. .................................................................................................................................................................................  

dowód osobisty: seria ..........................  nr ..............................................................................................................  

wydany przez ..............................................................................................................................................................  

Wyrażam zgodę na poręczenie wnioskowanej pożyczki w kwocie .......................................................  
 
 
               ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(własnoręczny, czytelny podpis poręczyciela) 
 

 
 
 



CZĘŚĆ  C 

 Opinia Komisji Socjalnej p przyznaniu pożyczki  

1. Przyznać pożyczkę na....................................................................................................... 

w wysokości ......................................... zł.(słownie zł...........................................................................

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

Pożyczka podlega spłacie przez okres ..................................... miesięcy w ratach po: 

I rata ............................... zł, ............................... następnych rat po ................................................. zł. 

 

.................................. .................................................................. 
data               (podpisy członków Komisji Socjalnej) 

 
 

 

Opinia Komisji Socjalnej o odmowie udzielenia pożyczki 

Uzasadnienie odmowy przyznania pożyczki: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

...........................                                                                                                  .................................................................  
        data       (podpisy członków Komisji Socjalnej) 
 
 

 
Decyzja Pracodawcy: przyznać pożyczkę/ odmówić udzielenia pożyczki* 
 
 
         Podpis pracodawcy 
 
         
 
 
         ……………………………….. 
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