
Załącznik nr 11 do regulaminu ZFŚS  
w Zespole Szkół im. Bolesława 
Chrobrego w Niemodlinie 

 

UMOWA pożyczki mieszkaniowej nr .............. 

przyznanej z ZFŚS Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 

Umowa zawarta dnia …………………………………….. w Niemodlinie pomiędzy: 

Zespołem Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, w imieniu którego działa Dyrektor Zespołu 

Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie ……………………………………………………………………………….., 

zwanym w dalszym ciągu umowy Pracodawcą,  

a Panią/Panem ………...................................................................... zamieszkałym/łą/ 

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

legitymującą/cym się dowodem osobistym: seria ........... nr………......................, wydany przez 

........................................................... zwaną/ym w dalszym ciągu umowy Pożyczkobiorcą o treści 

następującej: 

§ 1 

Na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im. Bolesława 

Chrobrego w Niemodlinie przyznaję Pani/ Panu  ..................................................................................... 

pożyczkę w wysokości ............ zł (słownie  ..............................................................................................) 

z przeznaczeniem na   ....................................................................... 

§ 2 

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości …...% w stosunku rocznym, ogólna kwota oprocentowania 

wynosi ...............zł słownie ................................................................................... i będzie ona 

doliczona do pierwszej raty pożyczki. 

§ 3 

Pożyczka wraz z odsetkami wynosi ............ zł (słownie  ..........................................................................) 

i jest w całości zwrotną na rzecz Pożyczkodawcy. Pożyczka wymaga poręczenia przez dwóch 

poręczycieli będących pracownikami zatrudnionymi u Pracodawcy na umowę na czas nieokreślony. 

§ 4 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę określoną w § 3 umowy w ......... ratach miesięcznych, 

przy czym strony ustalają, że spłata rozpocznie się od m-ca ....................... 

Pierwsza rata pożyczki wraz z odsetkami wynosi ..................... zł, następne .......... rat wynosić będą 

...................... zł każda. Termin spłaty ostatniej raty przypada na m-c ................... 

§ 5 



 Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania nałożonych rat z odsetkami określonymi  
w § 4 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę. 

§ 6 
Pożyczka jest natychmiast do spłacenia w całości w przypadku rozwiązania z Pracownikiem stosunku 
pracy bez względu na tryb rozwiązania tej umowy.  

§ 7 

Osoby przechodzące na emeryturę lub rentę mogą złożyć do Dyrektora pisemną prośbę o dalszą 
możliwość spłacania pożyczki w ratach. Po uzyskaniu zgody należność w wyliczonych ratach należy 
wpłacać na konto ZFŚS. Numer rachunku: 94 8890 0001 0636 5091 2006 0004. 

§ 8 

Odejście na urlop macierzyński, korzystanie z urlopu na wychowanie dziecka, przebywanie na urlopie 
bezpłatnym nie powoduje zawieszenia spłaty zaciągniętej pożyczki. Pożyczkę w takim przypadku 
należy wpłacić na konto ZFŚS. Numer rachunku: 94 8890 0001 0636 5091 2006 0004. 

 § 9 
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia zawarte 
w Regulaminie, o którym mowa w § 1. 

§ 11 
Zgodnie z § 3 niniejszej umowy Pożyczkobiorca proponuje na poręczycieli następujące osoby 

zatrudnione na czas nieokreślony w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie: 

1. Pan/Pani................................................................... 

zamieszkały ................................................................................................ 

nr dowodu osobistego ...................................... wydany przez ..............................................  

2. Pan/Pani................................................................... 

zamieszkały ................................................................................................ 

nr dowodu osobistego ...................................... wydany przez ..............................................  

§ 12 

Poręczyciele wymienieni w § 10 niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że: „W razie 
nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę ze środków  
ZFŚS Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie wyrażamy zgodę jako solidarnie 
zobowiązani do pokrycia należnej Pracodawcy kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń za 
pracę i upoważniamy Pracodawcę do potrącenia dłużnej kwoty z naszego wynagrodzenia za pracę”. 

 

1.……………………………………………             2. ……………………………………… 

podpis poręczyciela      podpis poręczyciela 

§ 13 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Pożyczkobiorca i jeden ZFŚS Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. 

 

 

……………………………………                                             ………………………………… 

podpis pożyczkobiorcy      podpis Dyrektora 


