UMOWA
w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
na cel mieszkaniowy

Zawarta w dniu ……………………… pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół im. Wincentego
Witosa w Suchej Beskidzkiej Panią – mgr Anetą Drobny
a Panią (nem) ……………………………………………………………………………………
zam. ……………………………………………………………… zwany dalej pożyczkobiorcą
zatrudnioną (ym) w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa na stanowisku ……………………
§ 1. Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji Socjalnej ZFŚS w Zespole Szkół im.
Wincentego Witosa w Suchej B. z dnia ......................................... przyznana została Pani
(Panu) pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczonych na cel
mieszkaniowy, według zasad określonych w Ustawie z dnia 4.03.1994 r. w sprawie
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz.335 ze zm.)
w wysokości …………………. złotych- słownie złotych………………………………………
z przeznaczeniem na ……………………………………………………………………………
oprocentowaną w wysokości …………………. procent w stosunku rocznym ( lub od kwoty).
§ 2. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres spłaty wynosi …………….. lat
(a).
Rozpoczęcia spłaty pożyczki następuje od dnia ………………………. w równych ratach
miesięcznych po ……………… zł. i ostatnia rata ………………. zł. odsetki………………..
§ 3. Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wypłaty uposażenia do potrącania
należnych rat pożyczki wraz z odsetkami, zgodnie z §2 niniejszej umowy, z przysługującego
mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę, poczynając od podanego wyżej dnia spłaty
pierwszej raty.
§ 4. W uzasadnionych wypadkach spłata pożyczki może być zawieszona na ustalony czas,
a w szczególnie uzasadnionych pożyczka na wkład mieszkaniowy oraz remont i modernizację
może być częściowo lub całkowicie umorzona.
§ 5. Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami, a w przypadku zastosowania §4
niniejszej umowy, a także cała kwota warunkowo umorzona, staje się natychmiast
wymagalną w przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika niespłacona część
pożyczki podlega natychmiastowej spłacie tylko wtedy, gdy pracownik się od takiego
rozwiązania umowy nie odwołał w wyznaczonym terminie, bądź sąd uznał takie rozwiązanie
umowy za zgodne z prawem.
§ 6. Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków
udzielania pożyczki, zawartych w niniejszej umowie. W przypadku tym jednak zakład pracy

ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą (pisemnie) sposób spłaty pożyczki. W wypadku
nie wywiązania się pożyczkobiorcy ze spłaty zadłużenia przez okres 2 miesięcy w
indywidualnym trybie zadłużenie spłacają poręczyciele.
§ 7. Zmiana warunków określonych niniejszą umową wymaga formy pisemnej pod rygorem
jej nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy z dnia
4.03.1994 roku w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 r.
Nr 70, poz 335 ze zm.) i przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, których
jeden otrzymuje pożyczkobiorca oraz 2 egzemplarze pozostają w dokumentacji księgowości
obsługującej fundusz.
Na poręczycieli proponuję:
1. Pani ( Pan)………………………………….. zam. ………………………………………….
seria i nr dow. osob…………………………. zatrudnionego w Zespole Szkół im. Wincentego
Witosa jako …………………………………………………………………………………….
wysokość miesięcznego uposażenia poręczyciela wynosi …………………………… złotych.
…………………………….......
(data)

…………………………………………..
(pieczęć i podpis potwierdzającego)

2. Pani ( Pan) …………………………………..zam. ………………………………………….
seria i nr dow. osob…………………………. zatrudnionego w Zespole Szkół im. Wincentego
Witosa jako …………………………………………………………………………………….
wysokość miesięcznego uposażenia poręczyciela wynosi…………………………… złotych.
…………………………….......
(data)

…………………………………………..
(pieczęć i podpis potwierdzającego)

W razie nieuregulowania we właściwym terminie zaciągniętej pożyczki przez wyżej
wymienionego, wyrażamy zgodę jako współodpowiedzialni na pokrycie z naszych
wynagrodzeń, należnej kwoty wraz z odsetkami.
1. .....................................................

2. ....................................................

(podpis poręczyciela)

(podpis poręczyciela)

Stwierdzam własnoręczność podpisów wymienionych w pkt. 1 i 2

.................................................................
(podpis przyjmującego wniosek)

....................................................
(podpis pożyczkobiorcy)

.............................................
(pieczęć i podpis dyrektora)

