
 

 

Załącznik nr 2   

do Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych  

WNIOSEK NALEŻY WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE 

          (data złożenia wniosku) 

W N I O S E K 

o  p r z y z n a n i e  p o ż y c z k i  n a  
 

 remont / modernizację mieszkania lub domu* 
 zakup / wykup mieszkania, domu na własność* 
 przekształcenie prawa do lokalu mieszkalnego na własność* 
 uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego* 
 budowę domu (przy udokumentowaniu minimum 50% stopnia zaawansowania budowy)  

 

w wysokości złotych……………….., słownie: ………………………………………………………………………………., 

którą zobowiązuję się spłacić w ratach miesięcznych w ciągu …………lat
**

. 
 

I. Dane wnioskodawcy: 
 

Nazwisko i imię …………………………………………………......................................................................... 

Adres zameldowania z kodem ………………………………………………………………….………………………………… 

Seria i numer dowodu osobistego ………………………………………………………….…..………………………………. 

Warunki mieszkaniowe (dom, segment, mieszkanie własnościowe, kwaterunkowe, spółdzielcze, 

inne) …………………….……………… o powierzchni …………….. m2, które składa się z .………… pomieszczeń (pokoi). 

Telefon służbowy, domowy, komórkowy ….………………………………………………………………………........... 

Data zatrudnienia w AWF……………………………..………………….………………………................................. 

Wymiar zatrudnienia (poświadczony przez DSP lub Sds.P) …........................................................... 

………….…………….………………………… 
         (podpis i pieczątka pracownika 

Działu Spraw Pracowniczych lub Sekcji ds. Pracowniczych) 

II. Dane poręczycieli pożyczki (dane z dowodu osobistego wraz z adresem zameldowania): 

1. …………………………………………………………………………………….……………………………………..…………. 
nazwisko i imię/imiona 

……………………………………………………………………………………..………………………………………...…………… 
kod miejscowość ulica nr domu nr mieszkania 

…………………………………………………………………………………… 
seria i nr dowodu osobistego 

2. …………………………………………………………………………………….……………………………………..…………. 
nazwisko i imię/imiona 

………………………………………………………………………………………………….…………………………...…………… 
kod miejscowość ulica nr domu nr mieszkania  

…………………………………………………………………………………… 
seria i nr dowodu osobistego 

III. Załączniki: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

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

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

 



 

 

 

 

IV. Inne informacje uzupełniające: 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych, ustalonych na podstawie dokumentów, które w razie 

konieczności przedstawię do wglądu Komisji Socjalnej, potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności określonej w § 5  ust. 10 i 11 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Ja, niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa podanych 

przeze mnie moich danych osobowych zawartych w złożonym wniosku/oświadczeniu/umowie lub 

załączonej do niego dokumentacji w celach związanych z postępowaniem o udzielenie przez Uczelnię 

świadczenia z ZFŚS. 

Jestem świadomy/świadoma, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w trakcie trwania procedury o udzielenie przez Uczelnię 

świadczenia z ZFŚS uniemożliwia jednak przyznanie świadczenia i  będzie traktowane jako rezygnacja z 

ubiegania się o świadczenie z ZFŚS. Wycofanie zgody nie wpływa ponadto na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.  

Wyrażając powyższą zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych deklaruję, 

że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych 

przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zawartą w § 12a Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sporządzoną w związku z zapisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), tzw. „RODO”. 

Pan(i) ………………………………………..……………………………………….. nie  ma  zadłużeń / ma zadłużenia  w  AWF  
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

w Warszawie z tytułu udzielonej pożyczki na cele mieszkaniowe. 

Warszawa, dn. ……………………                                   ……………………………………….………………………………… 
         (podpis pracownika właściwej komórki organizacyjnej AWF) 

Ostatnią pożyczkę z ZFŚS  wnioskodawca otrzymał na okres………………………………………………………………….. 

Warszawa, dn. ……………………...                                  ……………………………………….………………………………… 
         (podpis pracownika właściwej komórki organizacyjnej AWF) 

V. Opinia Komisji  

Komisja proponuje: 

a. przyznać wnioskodawcy pożyczkę zwrotną z ZFŚS w wysokości zł …………………………………………… 

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

b. nie przyznać pożyczki zwrotnej z ZFŚS z uwagi na ………………………………………………………………… 

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

Podpisy Członków Komisji 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 

7. ………………………………… 

Warszawa, dnia ................................. 
*
 właściwy wariant należy zakreślić 

**
 maksymalnie 5 lat 


