
Załącznik Nr 3a do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej Nr 3 

 

 

UMOWA  NR ......./20... 

 

w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawarta  

pomiędzy Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Lublinie reprezentowaną przez 

Dyrektora ............................................ a Panią/-em ……………………………………………   

zamieszkałą/łym ……………………………………………………………………………… 

 

Strony ustalają co następuje: 

 

§ 1 

 

Pożyczka ze środków ZFŚS  Poradni w wysokości  ....................... zł (słownie 

.................................................. tysięcy zł) przyznana z przeznaczeniem na 

…………………………………………………… oprocentowana jest   1 % w stosunku 

rocznym, co stanowi kwotę ……………………….. i podlega spłacie w całości w  ……..  

ratach (wpisać liczbę rat) poczynając od dnia ................................... . Wysokość jednej raty 

wynosi ................................... zł. miesięcznie . 

 

§ 2 

 

Pożyczkobiorca (Pracownik) upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki 

wraz z odsetkami – zgodnie z § 1 niniejszej umowy, z przysługującego mu miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę poczynając od dnia spłaty pierwszej raty. 

 

§ 3 

 

Nie spłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w wypadku: 

 rozwiązania umowy o pracę, 

 

§ 4 

 

Natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się do: 

 pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę, 

 pracowników przechodzących do innego zakładu na mocy porozumienia między 

zakładam. 

 

§ 5 

 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności   

 

 



§ 6 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują 

Pożyczkobiorca i zakład pracy.  

 

§ 7 

 

Proponowani  Poręczyciele: 

 

1. .............................................................. 
                             (nazwisko i imię; Pesel) 

 

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

 

2. .............................................................. 
                       (Nazwisko i imię; Pesel) 

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

 

§ 8     

         

1. Oświadczenie Poręczycieli       

W razie niespłacenia we właściwym terminie 2 rat pożyczki zaciągniętej przez 

Pożyczkobiorcę wyrażam zgodę – jako solidarnie współodpowiedzialna/-y na potrącenie 

należnej kwoty z moich wynagrodzeń. 

                                                             

 

 Podpisy poręczycieli:                                             

 

1. -----------------------------------                      

 

2. -----------------------------------    
 

§ 9 

 Potwierdzenie  własnoręczności podpisów Pożyczkobiorcy i Poręczycieli 

 

 

 ................................................... 
                                                                                                                        (pieczątka i podpis Dyrektora) 

  
§ 10 

 

Zawarcie umowy na warunkach określonych wyżej  dnia  ……………………..  

 

Podpis Pożyczkobiorcy:                                       Pieczątka i podpis  Dyrektora: 

 

 

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

          



§ 11 
 

Numer konta bankowego na które należy przelać kwotę pożyczki 

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

 

                                                                          ……………………. 
                                                                      (podpis Pożyczkobiorcy) 

  

 


