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                                     Załącznik nr 5 do regulaminu ZFŚS 

 

UMOWA POŻYCZKI 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

zawarta w Lublinie w dniu ............................................... pomiędzy: 

 

Szkołą Podstawową nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w 

Lublinie reprezentowaną przez: Dyrektora Ewę Joannę Gęcę, zwaną dalej 

Pożyczkodawcą, 

a 

Panem/Panią*..........................................................................................., 

zamieszkałym(ą) w ................................................................................................., 

zatrudnionym(ą) na stanowisku ............................................................. zwanym dalej 

Pożyczkobiorcą. 

 

Strony zgodnie ustalają: 

§ 1. 

1. W dniu ............................. zostaje Panu(i) przyznana pożyczka ze środków ZFŚS z 

przeznaczeniem na ............................................................................................................ 

2. Pożyczka zostaje udzielona w wysokości ......................................... zł 

(słownie:....................................................................................................), 

oprocentowana jest 1% w stosunku rocznym. 

3. Odsetki od przyznanej kwoty naliczane jednorazowo za cały okres stanowią kwotę 

......................... zł (słownie:.....................................................................). 

 

§ 2. 
1. Pożyczka wraz z należnymi odsetkami podlega spłacie w............ ratach 

(maksymalnie 24). 2. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia 

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

(słownie ..................................................................). 

 

§ 3. 

1. Pożyczkobiorca upoważnia Dyrektora do dokonania potrąceń należnych rat - 

zgodnie z § 2 niniejszej umowy – bezpośrednio z przysługującego mi wynagrodzenia 

za pracę, zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego odpraw i nagród. 

2. W przypadku braku możliwości spłaty pożyczki bezpośrednio z wynagrodzenia 

(poprzez potracenia dokonywane przez pracodawcę bezpośrednio z wynagrodzenia) 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonywać wpłat kolejnych rat pożyczki na rachunek 

bankowy Pożyczkodawcy do 10 dnia każdego miesiąca. 

 

§ 4. 
Pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania stosunku pracy: 

a) przez Pożyczkobiorcę w drodze wypowiedzenia, 

b) przez Pożyczkodawcę bez wypowiedzenia z winy Pożyczkobiorcy, 

c) samowolnego zawieszenia spłaty pożyczki, 

d) samowolnej zmiany celu na jaki została udzielona pożyczka. 
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§ 5. 

Rozwiązanie z Pożyczkobiorcą stosunku pracy, z przyczyn leżących po stronie 

Pożyczkodawcy lub w związku z przejściem na rentę lub emeryturę nie powoduje 

zmiany warunków spłaty pożyczki określonych niniejszą umową.  

 

§ 6. 

Oświadczenie poręczycieli: 

1. ……………........................................................................, adres do korespondencji 

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

2. …………............................................................................, adres do korespondencji 

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

Ja, niżej podpisany oświadczam, że poręczam solidarnie za zobowiązania powstałe z 

tytułu zawarcia niniejszej Umowy. Poręczenia udzielam bezterminowo do pełnej 

wysokości zobowiązań. Upoważniam Dyrektora do dokonania potrąceń bezpośrednio 

z przysługującego mi wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego, zasiłku 

wychowawczego odpraw i nagród zobowiązań powstałych z tytułu udzielenia 

niniejszej pożyczki. 

 

 

Poręczyciel 1.      Poręczyciel 2. 

 

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

 

 

§ 7. 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 8. 

Spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Wynajmującego 

 

§ 9. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.  

 

 

 

Pożyczkobiorca     Pożyczkodawca 

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

 


