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Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS SOSWdDiMNiSS im. Jana Pawła II w Lublinie 

 

UMOWA 

W sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawarta pomiędzy 

.....................................................................- Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie a Panią / Panem 

.............................................................................................. zwanym dalej pożyczkobiorcą zamieszkałym 

......................................................................................................................................................... 

 zatrudnionym na stanowisku ............................................ zawarta została umowa następującej treści. 

§1 

Przyznaję Pani/Panu pożyczkę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

w wysokości ............................ słownie zł ............................................................................................. 

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

Pożyczka oprocentowana jest ............... % od kwoty udzielonej pożyczki, co stanowi kwotę 

........................... zł podlega spłacie w całości przez okres ........... lat w ratach miesięcznych pierwsza rata 

.................... zł, następna ...................... zł miesięcznie począwszy od dnia ............................. 

§2 

1. Dotyczy pracowników. Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy dokonujący wypłaty, do potrącania 

należnych rat pożyczki wraz z odsetkami z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

począwszy od dnia zapłaty pierwszej raty. 
 

2. Dotyczy emerytów i rencistów. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zapisów niniejszej 

umowy i comiesięcznych spłat pożyczki na konto Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 

Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie, numer konta 93 1240 

1503 1111 0010 0150 1325 w terminie do końca każdego miesiąca. 
 

§3 

Niespłacone kwoty pożyczki wraz z odsetkami podlegają natychmiastowej spłacie w przypadku: 

a) w przypadku ustania stosunku pracy; 

b) stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych; 

c) stwierdzenia, że pożyczka została wykorzystana na inny cel niż określony w umowie pożyczki 

zawartej z Ośrodkiem; 

§4 

Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków udzielania pożyczki 

zawartych w niniejszej umowie. W tym jednak przypadku zakład pracy ustali w porozumieniu  

z pożyczkobiorcą sposób spłaty pożyczki. 

§5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: Regulamin ZFŚS w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II 

w Lublinie oraz przepisy kodeksu cywilnego. 
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§6 

Zmiany warunków określonych w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§7 

Umowa niniejsza sporządzona jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

pożyczkobiorca, jeden SOSWdDiMNiSS im. Jana Pawła II w Lublinie oraz jeden LCEAO. 

Na poręczycieli proponuję:  

1. ...................................................................................... Nr dowodu osobistego ....................................... 

wydanego przez .................................................................................................................................. 

adres zamieszkania ...................................................................................................................................... 

 

2. ...................................................................................... Nr dowodu osobistego ....................................... 

wydanego przez .................................................................................................................................. 

adres zamieszkania ...................................................................................................................................... 

 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w 

pracownika/emeryta/rencisty ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na 

potrącenie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń, w wysokości po 50% każdy. 

 

Stwierdzam własnoręczność 
        podpisów pożyczkobiorcy i poręczycieli  
 

 

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

     (pieczęć zakładu pracy)       (pieczątka i podpis) 

 

Podpisy poręczycieli: 

 

1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 

 

 

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

      (podpis pożyczkobiorcy)         (pieczątka i podpis dyrektora) 

 

 

 

 

 

Lublin, dn. …………………………………………… 


