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Załącznik nr 9  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Wnioskodawca) 

 
 
WNIOSEK o pożyczkę na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
 
Proszę o udzielenie pożyczki w wysokości ............................. zł, którą zamierzam wykorzystać  
 
na ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(podać cel pożyczki) 
 

Otrzymaną pożyczkę wraz z określonymi w Regulaminie Gospodarowania Środkami 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odsetkami, zamierzam spłacić w …………….. 
miesięcznych ratach. 

 

Do wniosku dołączam: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że pożyczka zostanie wykorzystana wyłącznie na cele mieszkaniowe. 

 

Na poręczycieli proponuję następujące osoby zatrudnione w Akademii Kaliskiej: 

1) …………………………………………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 
Administratorem danych osobowych jest Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego. Zawarte w oświadczeniu dane osobowe będą przetwarzane przez 
administratora wyłącznie w celu udzielania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych. Podanie danych w niniejszym oświadczeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne 
do udzielania świadczeń. Złożenie oświadczeń jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie podanych danych przez administratora. 

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

                                      (data i podpis osoby wnioskującej) 
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Dział Kadr / Księgowość stwierdza, że Wnioskodawca: 
1) spełnia określone Regulaminem GZFŚS warunki formalne do przyznania pożyczki, 
2) nie spełnia określonych Regulaminem GZFŚS warunków formalnych do przyznania 

pożyczki, 
3) nie/ posiada na dzień ……………………………………. Zadłużenia/e wobec Funduszu w kwocie  

………………………………………………… słownie złotych: ………………………………………………………… 
4) poręczyciel ……………………………………………………………………. na dzień ……………………………. 

nie/posiada zadłużenia wobec Funduszu w kwocie ……………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

5)  poręczyciel ……………………………………………………………………. na dzień ……………………………. 
nie/posiada zadłużenia wobec Funduszu w kwocie ……………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

6) wskazał …………………… grupę dochodów. 
 

 
…...................................................................................... 

                                       (data, pieczątka i podpis pracownika Działu Kadr / Księgowości) 
 
 

STANOWISKO KOMISJI SOCJALNEJ 
 
Działając na podstawie przepisów Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego postanawia się 
 

a) przyznać wnioskodawcy pożyczkę w wysokości …………………………………………………………  
 
na ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(określić cel pożyczki) 

 
b) odmówić przyznania pożyczki    

 
Kalisz, dnia ……………………………………………..    
 

Podpis Przewodniczącego Komisji Socjalnej lub osoby upoważnionej: 
 
 

……………………………………………………… 
 
 

                DECYZJA REKTORA 
 

Zatwierdzam/ nie zatwierdzam* 
 
            
Rektor Akademii Kaliskiej 
 

 
……………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 

 


