
UMOWA 

w sprawie pożyczki ratalnej ze środków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 
Pracowników Oświaty w Lublinie zawarta w dniu …… 20..... r. pomiędzy Zarządem MKZP PO
w Lublinie, reprezentowanym przez:
Przewodniczącą/cego Kasy …………………………………………...
Skarbnika Kasy …….…………………………………………………
lub trzech członków Zarządu w osobach:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
zwanym dalej Zarządem, a 

Nazwisko Pierwsze imię Drugie imię

Numer ewidencyjny PESEL Wykonywany zawód  (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Nauczyciel  □ Administracja, obsługa   □ Emeryt, rencista

Telefon Telefon komórkowy
ADRES  ZAMIESZKANIA

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Miejsce pracy
Nazwa pracodawcy oświatowego - zatrudnienie** (pieczątka zakładu pracy)

Legitymujący(ca) się dowodem osobistym seria /numer/wydany przez

zwanym dalej Pożyczkobiorcą, o następującej treści: 

§ 1 
1.Zarząd MKZP PO udziela Pożyczkobiorcy pożyczki ratalnej w wysokości ……… …......zł 
słownie złotych: …………………………........................................................................................

§ 2 
1.Udzielona pożyczka podlega spłacie w całości w ……… ratach miesięcznych, pierwsza rata
w  wysokości …………....zł (słownie złotych: ………………..................................................................), 
a  każda  następna  w  wysokości  …………....  zł  (słownie  złotych:  …………………………................)
miesięcznie poczynając od dnia …………....... 20....… r.
(nauczyciele z góry za dany miesiąc , pozostali pracownicy z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia,
emeryci i renciści – do ostatniego dnia każdego miesiąca*.

2. Spłata pożyczki zabezpieczona jest poręczeniem dwóch osób członków Kasy,
    -  wkładem własnym zgromadzonym na koncie.

§ 3 
1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia, bez względu na przyczyny, 

niespłacona część pożyczki staje się natychmiast wymagalna, nie dotyczy to emerytów i rencistów.

§ 4 



1. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę i
innych należności z tytułu zatrudnienia – należnych rat pożyczki zgodnie z § 2 niniejszej umowy, oraz
do potrącenia całej pozostałej do spłacenia pożyczki w przypadku określonym w § 3. 

2. W przypadku zaistnienia po stronie Pożyczkobiorcy okoliczności uniemożliwiających potrącenie z 
wynagrodzenia należnych rat pożyczki, o których mowa w ust. 1 Pożyczkobiorca zobowiązany jest 
bez wezwania do wpłaty na konto MKZP PO w Lublinie .……....należnych rat w terminie jak w § 2.

§ 5 
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6 
W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mieć  będą  powszechnie  obowiązujące
przepisy prawa. 
2. Na poręczycieli proponuję:

Nazwisko Imię zamieszkały/a w

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Legitymujący(ca) się dowodem osobistym seria /nr/ wydany przez 

Nazwisko Imię Zamieszkały/a w

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Legitymujący(ca) się dowodem osobistym seria / nr/ wydany przez 

1.Nazwisko i imię pożyczkobiorcy Podpis pożyczkobiorcy Zatrudnienie pożyczkobiorcy**

2.Nazwisko i imię poręczyciela Podpis poręczyciela Zatrudnienie poręczyciela** 

3.Nazwisko i imię  poręczyciela Podpis poręczyciela Zatrudnienie poręczyciela **

Potwierdzam zatrudnienie oraz własnoręczność podpisów pożyczkobiorcy i poręczycieli
Miejscowość i data Pieczęć placówki, dyrektora lub gł. księgowego i podpis

.......................................................                     ......................................................... 
Pożyczkobiorca                                                              Zarząd 

* - niepotrzebne skreślić
** - wpisać odpowiednio jest pracownikiem stałym
                                         w okresie wypowiedzenia


