Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS

WNIOSEK
o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS

I.

numer komputerowy

DANE WNIOSKODAWCY (wypełnia wnioskodawca)
1. Imię i nazwisko

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

2. Adres zamieszkania, telefon

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

3.

pracownik

4. Wymiar etatu

emeryt/rencista

1)

5. Stanowisko pracy1) 2)

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

inna osoba uprawniona

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

6. Jednostka organizacyjna uczelni, telefon1) 2) .........................................................................
II.

WNIOSEK
Proszę o udzielenie mi pożyczki mieszkaniowej ze środków Zakładowego Funduszu Świad-

czeń Socjalnych w wysokości ……….. złotych, przeznaczonej na4):
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III.

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązującego Regulaminu ZFŚS.
Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka mojej rodziny, wyliczony zgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS (§ 3 pkt. 5, 6 i 7 oraz § 6
pkt. 6), składającego się z ...............osób, wynosi ...........................zł.
Jestem najemcą/właścicielem3) mieszkania/domu3) o powierzchni …….m2.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość wszystkich danych,
zamieszczonych w niniejszym wniosku.

Gliwice, dnia

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

............................................
(podpis wnioskodawcy)

IV.

ADNOTACJA DZIAŁU SPRAW OSOBOWYCH
1. Data rozpoczęcia pracy w Politechnice Śląskiej
2. Wymiar etatu
3. Rodzaj umowy o pracę

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

............................................
(imię i nazwisko pracownika RO1)

ADNOTACJA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI GŁÓWEJ - PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ

V.

1. Wnioskodawca jest/nie jest3) w trakcie spłaty pożyczki mieszkaniowej..........................
2. Data spłaty ostatniej pożyczki ..........................................................................................
3. Posiada zaległość w uczelni z tytułu: ..............................................................................

................................................
(imię i nazwisko pracownika PKZP)

ADNOTACJA DZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I SPRAW SOCJALNYCH

VI.

Załączone dokumenty zweryfikowano

................................................
(imię i nazwisko pracownika działu AG)

OPINIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

VII.

Działając zgodnie z obowiązującym Regulaminem ZFŚS oraz w oparciu o złożony i udokumentowany wniosek, pozytywnie/negatywnie3) opiniujemy wniosek o pożyczkę na cele
mieszkaniowe.

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

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

Związek Nauczycielstwa Polskiego

NSZZ „Solidarność”

DECYZJA O PRZYZNANIU POŻYCZKI

VIII.

Przyznano/nie przyznano3) pożyczkę na cele mieszkaniowe w wysokości: ..........................zł

.................................................
Rektor lub osoba przez niego upoważniona

___________________________________________________________________________
1)
2)
3)
4)

wypełnia pracownik,
emeryci i renciści podaja stanowisko i jednostkę organizacyjną, w której pracowali przed odejściem na emeryturę lub rentę
niewłaściwe przekreślić,
wpisać: remont mieszkania, adaptacja pomieszczenia na lokal mieszkalny, adaptacja mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej, wykup
mieszkania, zakup mieszkania, remont domu jednorodzinnego (bieżący lub kapitalny), budowa domu jednorodzinnego, zakup domu jednorodzinnego, zakup działki budowlanej, spłata kredytu, partycypacja w kosztach Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

