
Załącznik nr 10 

U M O W A 

o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe 

 

zawarta w dniu ………………………., pomiędzy ……………………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………..……………….. zwanym dalej 

„Pracodawcą”, w imieniu którego działa  …………………….…………………………………........ 

..................................................................................................................................... 
                               (imię i nazwisko, stanowisko służbowe pełnomocnika pracodawcy) 

a Panią/ Panem ………………………………………………………. zwanym dalej „pożyczkobiorcą” 

zamieszkałym .....................................................................………………………………………. 
                                                                                                                          ( adres z kodem pocztowym) 

                                                                         § 1 

Na podstawie decyzji z dnia …………………………………………………. Pracodawca przyznaje 

pożyczkobiorcy ze środków ZFŚS pomoc na następujące cele 

mieszkaniowe………………………………………………………........................................................

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

.................................................w wysokości ……………………………….………………………… zł, 

słownie…………………………………….……………………………………………………………………………… 

Oprocentowanej w wysokości …..……… % w stosunku rocznym. 

      § 2 

Wypłacona pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie ………………………….zł 

Podlega spłacie w ……………………………………. ratach miesięcznych. 

Okres spłaty pożyczki wynosi ………………………. miesięcy, poczynając od dnia ….……….., 

I rata wynosi …………………………………… zł, następne ……………… raty po …………………… zł 

każda. 

§ 3 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wpłacania miesięcznych rat do dnia 5 każdego 

miesiąca. 

§ 4 

Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki wraz                   

z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia  

za prace oraz wszystkich innych przysługujących mu należności, poczynając  

od dnia …………………….. 

W razie nie wypracowania wynagrodzenia w wysokości wystarczającej na spłatę 

zadłużenia pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić raty pożyczki w kwotach  

 i w terminach ustalonych w umowie – z innych dochodów wnoszonych do kasy 

Pracodawcy. 

 



§ 5 

Nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna  

w przypadku: 

a) porzucenia pracy przez pożyczkobiorcę, 

b) rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy w trybie art.52 kodeksu pracy, 

c) wykorzystania pożyczki na inny cel, niż określony w umowie, 

d) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę z jego 

inicjatywy lub jego winy. 

§ 6 

Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmian 

warunków pożyczki zawartych w niniejszej umowie. W takim przypadku Szkoła 

określa sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki. 

§ 7 

W razie śmierci pożyczkobiorcy kwotę nie spłaconej pożyczki spłacają 

poręczyciele. 

§ 8 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia 

Regulaminu Zakładowego ZFSS oraz powszechnie obowiązujące przepisy 

 i zasady prawa cywilnego. 

  § 10 

1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu 

Zakładowego ZFSS i niniejszej umowy, którą podpisuje. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze stron umowy. 

 

 

 

…………………………………… dnia ………..…. 20……. roku. 
                         (miejscowość) 

 

 

……..…………………………………………..  
                              (imię i nazwisko  pożyczkodawcy – podpis) 

……….…………………………………… 

      ( Imię i nazwisko  pożyczkobiorcy, podpis ) 



 

 

DO seria ….. Nr ……………………………… 

wydany przez …………….…………………. 

w ………………………………………………….. 

 

Poręczenie spłaty: 

 

 W razie nie uregulowania  należności we właściwym terminie przez 

pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę – jako solidarni współodpowiedzialni – na 

pokrycie nie spłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z naszych 

wynagrodzeń za  pracę: 

 

1. Pan/i ………………………………………………………………………. 

zam. ………………………………………………………………………. 

DO seria …… Nr …………………… wystawiony przez ……………………………………. 

……………………………….. w ………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 
         ( data i czytelny podpis) 
 

2.  Pan/i ………………………………………………………………………. 

zam. ………………………………………………………………………. 

DO seria …… Nr …………………… wystawiony przez ……………………………………. 

……………………………….. w ………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 
            ( data i czytelny podpis) 

 
  


