
Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w zakresie pomocy na cele mieszkaniowe
 

 

 

Umowa o pożyczkę 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

zawarta w  dniu …………………… 

pomiędzy: 

Zespołem Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli 

reprezentowanym przez:  Dyrektora-  mgr ..................................................................................  

w porozumieniu z :  ......................................................................................................................  

                                                                            (podać nazwę pracodawcy) 

reprezentowanym przez : 

Dyrektora-  ...................................................................................................................................  

zwanym dalej „Pracodawcą” 

 

a  

 

Panem (Panią)  .............................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

 

zamieszkałym   ........................................................................................................................................  
(adres) 

właścicielem rachunku bankowego nr ____ ________   ________   ________   ________   

________   ________   

 

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą” 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

§1. 

1. Po rozpatrzeniu wniosku nr…………. Pracodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki ze 

środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości  .....................................     

słownie złotych .............................................................................................................................  

przeznaczeniem na  ......................................................................................................................  

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

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

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

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

 ......................................................................................................................................................  
                                                         (podać przeznaczenie zadeklarowane przez pożyczkobiorcę we wniosku o pożyczkę) 

2. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 2 % w stosunku rocznym. 

3. Odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki należne Pracodawcy, Pożyczkobiorca będzie 

spłacał wraz z ratami pożyczki zgodnie z § 2 umowy. 

 



§2. 

1. Pożyczka podlega spłacie w 60 miesięcznych ratach. 

2. Spłata pierwszej raty rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu, w którym 

pożyczka została udzielona, nie później niż do 10-tego dnia tego miesiąca, przez 

potrącenie z wynagrodzenia lub wpłatę na konto nr : 87 8446 0006 2001 0000 0808 0008. 

3.  Wysokość pierwszej raty wynosi …………………………zł 

     słownie złotych  .......................................................................................................  

     a rat następnych …………………………………………..zł 

     słownie złotych  .......................................................................................................  

 

§3. 

1. Pożyczkobiorca niebędący emerytem, rencistą lub na świadczeniach kompensacyjnych 

upoważnia Pracodawcę do comiesięcznego potrącania należnych rat wraz 

z oprocentowaniem z przysługującego Pożyczkobiorcy wynagrodzenia za pracę. 
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia danej raty z wynagrodzenia 

należnego Pożyczkobiorcy, Pracodawca informuję niezwłocznie o tym fakcie 

Pożyczkobiorcę. 
2. Pożyczkobiorca w sytuacji, o której mowa w ust. 1 w zd. 2 obowiązany jest do wpłaty raty 

bezpośrednio na rachunek bankowy Pożyczkodawcy na zasadach i w terminie określonym 

w § 2.   

3. Pożyczkobiorca niebędący pracownikiem Pracodawcy, dokonuje spłaty pożyczki zgodnie 

z § 2 poprzez wpłatę na rachunek bankowy Pracodawcy.  

  

§4. 

1. Umowa pożyczki może zostać wypowiedziana przez Pracodawcę, z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia, a niespłacona kwota zostanie postawiona wraz 

z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności, w razie istotnego naruszenia przez 

Pożyczkobiorcę postanowień umowy, w tym szczególności wystąpienia następujących 

okoliczności:  

a) opóźnienia w spłacie jakiejkolwiek raty pożyczki w dacie jej wymagalności wraz 

odsetkami; 

b) wykorzystania kwoty udzielonej pożyczki lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem;  

c) wpłaty niepełnej wysokości raty; 

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty:  

a) kapitału pożyczki, 

b) odsetek z tytułu oprocentowania, 

c) ustawowych odsetek za opóźnienie, 

d) innych należności związanych z pożyczką. 
 

3. Pożyczka wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie także w przypadku: 

a) rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę zgodnie z przepisami Kodeksu 

Pracy lub Karty Nauczyciela za wyjątkiem przejścia na rentę, emeryturę lub 

świadczenia kompensacyjnego, 

b) rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę zgodnie z Kodeksem Pracy lub Karty 

Nauczyciela, 

c) wygaśnięcia stosunku pracy pożyczkobiorcy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy 

i Karty Nauczyciela, , 



d) porzucenia pracy przez pożyczkobiorcę. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują 

postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zakresie 

Pomocy na Cele Mieszkaniowe obowiązującego u Pracodawcy w dacie podpisania 

umowy. Pożyczkobiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zakresie Pomocy na Cele 

Mieszkaniowe. 

 

§5. 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§6. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

§7. 

1. Pożyczkobiorca wnioskuje, jako poręczycieli: 

 

a) Pana (Panią)  ......................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

 

     zam. .........................................................................................................................................  
(adres zamieszkania) 

 

b) Pana (Panią)  ......................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

 

     zam.  ........................................................................................................................................  
(adres zamieszkania) 

2. Pracodawca ma możliwość pokrycia należnej kwoty zobowiązania od poręczycieli 

poprzez potrącenie wynagrodzenia za pracę u Pracodawcy i innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy oraz z innych przysługujących świadczeń z Funduszu. 

3. Potrącenia, o których mowa w ust. 2 dokonywane będą w przypadku uchylania się 
poręczycieli od wpłaty należnych zaległości. 

 

§8. 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden otrzymuje Pracodawca, drugi Pożyczkobiorca a trzeci pozostaje w dokumentacji 

Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z siedzibą w Woli. 



       Pożyczkobiorca:                   Za Pracodawcę: 
 

 

 

 

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

                                                                              

 

Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli: 

 

 

 

 

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

 

 



Załącznik nr 1 

do umowy o pożyczkę 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

zawartej w  dniu ………………………… 

 

 

 

Oświadczenie Poręczyciela 

 

Oświadczam, że zapoznał (-em/-am*) się z treścią umowy pożyczki z dnia 

…………………... zawartej pomiędzy………………………………………………………… 

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

oraz Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie pomocy na cele 

mieszkaniowe obowiązującym u Pracodawcy w dacie podpisania umowy pożyczki i je 

akceptuję.  
W przypadku nieuregulowania przez Pożyczkobiorcę we właściwym terminie 

pożyczki lub jej raty lub jakiejkolwiek innej należności wynikającej z umowy pożyczki 

z dnia …………….……. zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę, oświadczam, iż solidarnie 

z Pożyczkobiorcą odpowiadam za ten dług. 

  Jednocześnie wyrażam zgodę, na pokrycie i tym samym potrącenie niespłaconej 

kwoty pożyczki wraz z odsetkami lub jakiejkolwiek innej należności wynikającej z tej 

umowy z mojego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy oraz z innych przysługujących mi świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

                                       (Czytelny podpis poręczyciela)  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

*Niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 2 

do umowy o pożyczkę 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

zawartej w  dniu ………………………… 

 

 

 

Oświadczenie Poręczyciela 

 

Oświadczam, że zapoznał (-em/-am*) się z treścią umowy pożyczki z dnia 

…………………... zawartej pomiędzy………………………………………………………… 

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

oraz Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie pomocy na cele 

mieszkaniowe obowiązującym u Pracodawcy w dacie podpisania umowy pożyczki i je 

akceptuję.  
W przypadku nieuregulowania przez Pożyczkobiorcę we właściwym terminie 

pożyczki lub jej raty lub jakiejkolwiek innej należności wynikającej z umowy pożyczki 

z dnia …………….……. zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę, oświadczam, iż solidarnie 

z Pożyczkobiorcą odpowiadam za ten dług. 

  Jednocześnie wyrażam zgodę, na pokrycie i tym samym potrącenie niespłaconej 

kwoty pożyczki wraz z odsetkami lub jakiejkolwiek innej należności wynikającej z tej 

umowy z mojego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy oraz z innych przysługujących mi świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

                                       (Czytelny podpis poręczyciela)  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

*Niepotrzebne skreślić 
 

 


