
 

…………………………………                                      nr sprawy …………………… 
Imię i nazwisko, tytuł naukowy 

 

………………………………………                             Data wpływu………………….. 
Dokładny adres zamieszkania z kodem 

 

……………………………………….. 
        Jednostka organizacyjna 

 
 
 

 
REKTOR 

UNIWERSYTETU  PEDAGOGICZNEGO 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

 

 

                            W NI OS EK 
O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  

 

Proszę, o przydzielenie pożyczki zwrotnej na (właściwe podkreślić): 

– budowę domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym we 

własnym  

            zakresie, 

– zakupu domu jednorodzinnego lub mieszkania, 

– remont lub wykończenie we własnym zakresie mieszkania lub domu 

jednorodzinnego, 

– adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, 

– przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby o ograniczonej sprawności 

fizycznej, 

– wykup na własność mieszkania już zajmowanego 

 
1. Data zatrudnienia w Uniwersytecie Pedagogicznym ……………………………………….. 
                                                                                              (wypełnia Sekcja ds. Kadr) 

 



2. Wynagrodzenie pracownika netto do wypłaty ………………………………………………. 
                                                                                             (wypełnia Sekcja ds. Płac) 
 
3. Dane o liczebności rodziny i wysokości zarobków  

Imię i nazwisko 
wnioskodawcy i osób 

pozostających we 
wspólnym gospodarstwie 

Stopień 

pokrewieństwa 
Data urodzenia 

Średni miesięczny 
dochód brutto(z 3-ch 
ostatnich miesięcy) 

    
    
    
    
    

 

4. Oświadczenie: 

- oświadczam, że ze mną pozostają we wspólnym gospodarstwie wyżej wymienione 

   osoby, 

- oświadczam, ze posiadam (nie posiadam)* ani osoby pozostające we wspólnym  

   gospodarstwie domowym, gospodarstwa rolnego oraz innych źródeł dochodu poza                 

   wskazanymi, 

- oświadczam, że w razie przyznania mi pożyczki wyrażam zgodę, na potrącenie  

   miesięcznych rat z moich poborów. 

5. Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie........................(brutto). 

6. Treść wniosku: 

a) proszę o udzielenie pożyczki z ZFŚS w wysokości złotych:  ..................................... 

b) pożyczkę zobowiązuję się spłacić w ratach miesięcznych: ........................................... 

c) uzasadnienie wniosku:  

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

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

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

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

7. Wykaz załączników; 
 
 
 
Kraków, dnia ………………20….r.        ..................................... 
        Podpis wnioskodawcy 



- Wnioskodawca, oraz osoby występujące (osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie)  
w powyższym „Wniosku o przyznanie pożyczki z ZFŚS” wyrażają zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych (UE) 2016/679 (RODO). 
- Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie.  
Dane kontaktowe: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.  
- Dane osobowe będą przetwarzane w Uniwersytecie Pedagogicznym im Komisji Edukacji 
Narodowej w celu przeprowadzenia czynności związanych z pożyczką mieszkaniową z ZFŚS. 
Pozyskane dane osobowe we „Wniosku o przyznanie pożyczki z ZFŚS” będą przetwarzane 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, następnie zniszczone. 
- Właściciel danych osobowych ma prawo żądać od Uniwersytetu Pedagogicznego  
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dostępu do swoich danych osobowych, 
możliwości ich sprostowania, a także posiada prawo do ich przenoszenia. 
- Właściciel danych osobowych posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego 
(GIODO). 
 
 
 
 
…………………….                                                                           …………………………... 
              (data)                                                                                                       (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 
…………………….                                                                           …………………………... 
              (data)                                                                                                   (czytelny podpis osoby pozostającej 
                                                                                                                                 we wspólnym gospodarstwie) 
 
 
…………………….                                                                           …………………………... 
              (data)                                                                                                   (czytelny podpis osoby pozostającej 
                                                                                                                                 we wspólnym gospodarstwie) 
 
 
…………………….                                                                           …………………………... 
              (data)                                                                                                   (czytelny podpis osoby pozostającej 
                                                                                                                                 we wspólnym gospodarstwie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Opinia Zespołu do spraw Mieszkaniowych Rektorskiej Komisji Socjalnej: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. ………………………………………….. 

4. ………………………………………….. 

5. ………………………………………….. 

6. ………………………………………….. 

7. ………………………………………….. 
                  (członkowie komisji) 

 

 

 

 

 

               Decyzję Komisji zatwierdzam 

 
                                                                                    Prorektor ds. Studenckich  

 

 

Kraków, dnia……………………… 

 

 

 

 


	Uniwersytetu  Pedagogicznego
	                            WNIOSEK

