
 

 

Załącznik nr 6  

do Regulaminu ZFŚS 

                                   Umowa  
 

w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zawarta  

 

w dniu ......................... pomiędzy ............................................................................................ 

 

z siedzibą w Słupsku zwanym dalej pracodawcą, w imieniu, którego działa  

 

Dyrektor....................................................................................................................................... 

 

a Panem/nią  ......................................................................................................../zatrudnionym  

 

pracownikiem/rencistą/ emerytem, zwanym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym 

 

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

została zawarta umowa następującej treści: 

      § 1 

Na podstawie Protokołu  z dnia..........................., z posiedzenia komisji socjalnej, opiniującej 

przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i decyzji dyrektora 

z dnia……………………została przyznana 

Pani/u.............................................................................................pożyczka w wysokości: 

 

..................................................................................................................................................zł.,  

z przeznaczeniem na 

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

Oprocentowanie  pożyczki wynosi 1% od udzielonej kwoty. 

 

      § 2 

 

Przyznana pożyczka w raz z oprocentowaniem podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty 

wynosi............................. miesięcy. 

Rozpoczęcie spłaty następuje od miesiąca ……………....................................  

i jest płatna w ratach.  

Pierwsza rata wraz z oprocentowaniem w wysokości...............zł. następne………...... rat 

w wysokości :.................................... 

§ 3 

 

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy dokonujący wypłaty uposażenia do potrącenia 

należnych rat pożyczki wraz z oprocentowaniem, zgodnie z § 2 niniejszej umowy, poczynając 

od podanego wyżej dnia spłaty pierwszej raty, w razie braku możliwości potrącenia rat przez 

zakład pracy, pracownik zobowiązuje się do comiesięcznej spłaty pożyczki na rachunek 

bankowy. 

 

§ 4 

 

Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 

a) rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy 

pożyczkobiorcy.     



 

 

       § 5 

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez winy pracownika uprawniony 

może wnioskować o spłatę pożyczki mieszkaniowej zgodnie z zapisami umowy. Decyzję 

każdorazowo podejmuje dyrektor szkoły. 

 

§ 6 

 

Zmiana warunków określonych w umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 

pożyczkobiorca i księgowość pracodawcy. 

 

Poręczyciele pożyczki: 

 

1. Pan/i  

..............................................................................................……....................zamieszkały/a 

 

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

2. Pan/i 

      

...............................................................................................................................zamieszkały/a 

 

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

 
Oświadczenie poręczycieli 

 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie otrzymanej pożyczki przez pożyczkobiorcę 

Pana/Panią...................................................................................................................................., 

w wysokości................................. słownie................................................................................... 

wyrażamy zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni, na potrącenie z naszych wynagrodzeń, 

należnej kwoty. 

 

 

 1....................................................    2......................................... 
              (poręczyciel)       (poręczyciel) 

 

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

(pożyczkobiorca) 

 

 

           Własnoręczność      Pożyczkodawca 

        podpisu stwierdzam 

 

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

 


