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Załącznik nr 9 
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych  

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie 

 
 

UMOWA nr   …..../ ………… 
o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe 

 
Zawarta w dniu ..........................................pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 im. Jana 
Kochanowskiego w Lublinie ul. Mickiewicza 24  zwanym dalej „Pracodawcą", w imieniu  
 
którego działa ……………………………………………………….………………………….…….. – Dyrektor Szkoły,  
 
a Panem/Panią............................................................................................................................. 

(imię i nazwisko pożyczkobiorcy) 

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą" 
legitymującą/cym się dowodem osobistym seria i numer: ........................................................ 
 
Zamieszkałym w.........................................................................................................................  

(adres z kodem pocztowym) 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 
 

Na podstawie Zarządzenia nr ………………………. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie 
z dnia ……………………..w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  Zakładowego  Funduszu  
ŚwiadczeoSocjalnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie 
Pracodawca przyznaje Pożyczkobiorcy nieoprocentowaną  pożyczkę ze  środków  ZFŚS  w   
wysokości .....................................zł, 
słownie ........................................................................................................................................ 

 

§2 
 

Pożyczka zostanie przekazana na rachunek bankowy …............................................................. 

§3 
 

Przyznana pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie ...............................zł podlega 
spłacie   w   całości.   Okres   spłaty   pożyczki   wynosi......................................... miesięcy, 
poczynając od dnia ........................ miesięczna rata pożyczki wynosi .................................... zł. 
 

§ 4 
 

1. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki wraz z 
odsetkami zgodnie z § 3 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę 
poczynając od dnia ................................ . 

2. Pożyczkobiorca, który zgodnie z art. 87 1§ 1 i art. 91 Kodeksu Pracy nie osiąga 
minimalnego wynagrodzenia lub gdy wysokośd wynagrodzenia, zasiłku, innej wypłaty po 
zabezpieczeniu podlegającego ochronie minimum, będzie niewystarczająca na potrącenie 
raty w całości, pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty należnych rat nakonto SP 2- ZFŚS 
PKO SA V/O Lublin, nr 67 1240 1503 1111 0010 0128 4707 do ostatniego dnia każdego 
miesiąca. 

3. W przypadku zalegania ze spłatą pożyczki mieszkaniowej przyznane pożyczkobiorcy, 
świadczenia takie jak zapomogi, dofinansowania urlopowe, są zaliczane na poczet 
zaległego zadłużenia. 
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§5 

 

Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w 
przypadku: 
a)   porzucenia pracy przez pożyczkobiorcę, 
b)   rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy, 
c)   wykorzystania pożyczki na inny cel, niż określony w umowie i Regulaminie ZFŚS. 

 

§6 
 

1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn, Pracodawca 
zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty, z ewentualnym 
ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. 

2. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków przejścia na emeryturę lub rentę, oraz 
rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia za zgodą stron. 

 

§7 
 

Zabezpieczenie  spłaty  pożyczki  stanowi  poręczenie  dwóch  poręczycieli  –  pracowników  
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, zatrudnionych w ramach 
umowy o pracę na czas nieokreślony, których wynagrodzenie gwarantuje spłatę pożyczki za 
Pożyczkobiorcę. 

§8 
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§9 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych oraz powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa cywilnego. 

§ 10 
 

1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu Zakładowego 
ZFSS i niniejszej umowy, którą podpisuje. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron umowy. 

 
Lublin, dnia ............................ r.            ............................................................................ 
       (czytelny podpis  pożyczkobiorcy) 
 

Poręczyciele 
 

1. Pan/i...............................................................................................…………………………………..  

zam. .......................................................................................................................................... 

Dowód osobisty  seria .......... Nr......................  

wydany przez....................................................……..………………… w ......................................

      

2.Pan/i................................................................................................…………………………………..  
zam. .......................................................................................................................................... 

Dowód osobisty  seria .......... Nr......................  

wydany przez....................................................……..………………… w .......................................... 
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Stwierdzam, że w/w osoby mogą wystąpid w roli poręczycieli 
 
 
……………………………………………………………. 
główna księgowa- pieczątka i podpis 

 
 

Oświadczenie poręczycieli 
 

Po zapoznaniu się z warunkami niniejszej umowy udzielamy solidarnego poręczenia w 
rozumieniu art. 876 – 887 kodeksu  cywilnego kwoty........................ 
(słownie: ………….…………………………………………………) za  wszelkie  zobowiązania Pożyczkobiorcy  
 
............................................................. istniejące zarówno w dacie udzielenia poręczenia jak i  
        Imię i nazwisko pożyczkobiorcy 
 

mogące powstad w przyszłości z tytułu pożyczki przyznanej na mocy niniejszej umowy, a w 
szczególności zobowiązania o odsetki, o koszty postępowania, na wypadek gdyby 
Pożyczkobiorca nie wykonał w terminie tych zobowiązao. W razie nieuregulowania we 
właściwym terminie należnych rat pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę ze środków 
Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych wyrażamy zgodę jako solidarnie 
współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty i potrącenie jej z naszych wynagrodzeo.  
 
Poręczenie potwierdzamy własnoręcznymi podpisami. 
 
1. .................................................................................................................. 

czytelny podpis poręczyciela (imię i nazwisko) 

 
2. .................................................................................................................. 

czytelny podpis poręczyciela (imię i nazwisko) 

 
3. ................................................................................................................. 

czytelny podpis pożyczkobiorcy (imię i nazwisko) 

 
 
Stwierdzam własnoręcznośd podpisów pożyczkobiorcy i poręczycieli 

 
 
 
…………………………………………………………………. 
 specjalista ds. kadr- pieczątka i podpis 

 
 
 

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

pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły 
lub upoważnionej przez niego osoby 

 
 
 


