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Załącznik nr 3 do Regulaminy ZFŚS 

 
UMOWA 

 
o pożyczkę zwrotną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

 

zawarta w dniu ……………..… pomiędzy Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi nr 12  

w Lublinie zwanym dalej „Pracodawcą’’ w imieniu którego działa dyrektor Przedszkola  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 

Pani Ewa Leń 

a Panem/Panią………………………………………………………………...………………… 

dowód osobisty: seria………nr………………wydany przez…………….……………………… 

zamieszkałym/ła w ……………...……………………………………………………………… 

zatrudnionym/na w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 ul. Plac Bychawski 4 

w Lublinie zwanym dalej 

„Pożyczkobiorcą”  

 

§ 1 

Na podstawie decyzji z dnia ……………… Pracodawca przyznaje Pożyczkobiorcy ze środków 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczkę zwrotną oprocentowaną ….. 3 ….%  

w stosunku rocznym w wysokości ………………………...zł, 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………  

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

 

§ 2 

 
1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi…………lata. 

2. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia………………………………roku w ratach 

miesięcznych po: 1 rata………….złotych 

                                  ……… rat x ………… 

3. Spłatę pożyczki zawiesza się na okres…………tj. od dnia ……………do dnia ………roku 

pod warunkiem przepracowania tego okresu w zakładzie pracy. Po upływie okresu 

zawieszenia, tj. z dniem…………. roku pożyczka podlega spłacie w ciągu ……… lat  

w równych ratach miesięcznych po………………………zł. 

4. Zawieszenie spłaty pożyczki może obejmować jedynie pożyczkobiorców legitymujących się 

niskim dochodem na osobę w rodzinie lub szczególnie trudnymi warunkami życiowymi. 
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§3 

Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącenia rat miesięcznych pożyczki zgodnie z § 2 

niniejszej umowy. W przypadku, kiedy wysokość wynagrodzeni, po zabezpieczeniu podlegającego 

ochronie minimum, nie będzie wystarczająca na potracenie raty w całości, Pożyczkobiorca 

zobowiązuje się do wpłaty należności na konto „Urząd Miasta – Przedszkola” nr rachunku:  

45 1240 1503 1111 0010 7381 9375 do dnia 30-go każdego miesiąca. 

 
§4 

 
1. Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna  

w przypadku:  

1) Rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy bez wypowiedzenia; 

2) Sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego, na którego budowę była 

udzielana pożyczka; 

3) Utracenia członkostwa pożyczkobiorcy w spółdzielni. 

 

2. W przypadku ustania stosunku pracy, pracodawca na wniosek pożyczkobiorcy, za zgodą 

poręczycieli i w porozumieniu ze związkami zawodowymi, ustala aneksem do umowy inną 

formę zabezpieczenia lub sposób spłaty pożyczki. 

§5. 

Umorzenie całości lub części przyznanej pożyczki następuje wobec pożyczkobiorcy zmarłego. 

 

§6 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga uzgodnienia stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§7 

Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygniecie sądów powszechnych w Lublinie. 

 

§8 

W sprawach nieuregulowania niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w 

Lublinie oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  
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§9 

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

otrzymuje Pracodawca, jeden Pożyczkobiorca oraz jeden Lubelskie Centrum Ekonomiczno-

Administracyjne Oświaty w Lublinie 

 

§10 

Na poręczycieli proponuję: 
 
1. P……………………………………..zam. ………………………………………….……… 

………………………………………… numer dowodu osobistego ……………………...…… 

 

2. P……………………………………..zam. ………………………………………….……… 

………………………………………… numer dowodu osobistego ……………………...…… 

 

3. P……………………………………..zam. ………………………………………….……… 

………………………………………… numer dowodu osobistego ……………………...…… 

 
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę ze 
środków w/w zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Przedszkola  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie wyrażamy zgodę, jako solidarnie 
współodpowiedzialni, na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń lub 
innych świadczeń np. zasiłków chorobowych. 
 

    ……………………………….. 
(podpis pracodawcy) 

…………………………………… 
         ( pieczęć zakładu pracy) 
 
1)………………………………… 
         (podpis poręczyciela) 
 
2)………………………………… 
         (podpis poręczyciela) 
 
3)…………………………………. 
       (podpis poręczyciela)  

                                                                

  Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli wymienionych w poz.1,2,3 

                        …………………………………………………. 
                             (pieczęć i podpis przedstawiciela przedszkola)  

……………………………… 

      (podpis pożyczkobiorcy) 


