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UMOWA POŻYCZKI Z ZFŚS 
 
 

W dniu ............................................................ roku pomiędzy  

Szkołą Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, zwaną dalej Pracodawcą,  
w imieniu której działa Pani Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk – dyrektor  

a Panią/Panem ……………………………………………………………………………….........., 
zwaną/zwanym dalej Pożyczkobiorcą  
zamieszkałą/ym: ...............................................................................................................................,  
– pracownikiem / emerytem / rencistą / nauczycielem pobierającym świadczenie kompensacyjne 
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 
Na podstawie Regulaminu ZFŚS została przyznana Pożyczkobiorcy nieoprocentowana pożyczka 
w kwocie 10 000 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych z przeznaczeniem na .............................. 

§ 2 
1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości.  
2. Okres spłaty pożyczki wynosi 40 miesięcy.  
3. Spłata pierwszej raty pożyczki mieszkaniowej od dnia .................... roku w ratach 

miesięcznych po 250 zł.  

§ 3 
1. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącenia należnych rat pożyczki mieszkaniowej 

z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. W przypadku, kiedy wysokość wynagrodzenia za pracę będzie niewystarczająca na potrącenie 

raty w całości, z powodu zabezpieczenia kwoty wolnej od dobrowolnych potrąceń na rzecz 
Pracodawcy, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wpłaty należnych rat na konto ZFŚS Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie numer: PeKaO SA V/O Lublin, nr 65 
1240 1503 1111 0010 0152 8407, do dnia 28 każdego miesiąca.  

lub (w przypadku byłego pracownika) 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wpłaty należnych rat na konto ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 
6 im. Romualda Traugutta w Lublinie numer: PeKaO SA V/O Lublin, nr 65 1240 1503 1111 0010 
0152 8407, do dnia 28 każdego miesiąca. 

§ 4 
1. Kwota udzielonej pożyczki mieszkaniowej podlega natychmiastowej spłacie w przypadku: 

1) stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych; 
2) stwierdzenia, że pożyczka została wykorzystana na inny cel niż określony w umowie 

pożyczki. 
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą przypadków śmierci Pożyczkobiorcy. W takiej sytuacji kwota 

pozostałej do spłaty pożyczki ulega umorzeniu. 
 

§ 5 
Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi poręczenie dwóch Poręczycieli – pracowników Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie. 
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§ 6 
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 7 
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Regulaminu 
ZFŚS i przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 8 
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
otrzymuje Pracodawca i jeden Pożyczkobiorca. 
 
 
 
Poręczyciele: 
1. Pani/Pan ....................................................................................................................................., 

zam. ............................................................................................................................................ 
2. Pani/Pan ....................................................................................................................................., 

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

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELI 
 
 Oświadczamy, że:  

1) poręczamy spłatę pożyczki mieszkaniowej solidarnie i nieodwołalnie; 
2) niniejsze poręczenie jest bezterminowe; 
3) w przypadku niewywiązania się Pożyczkobiorcy ze spłaty zadłużenia, zobowiązujemy się 

do niezwłocznego uregulowania kwoty niniejszego poręczenia w pełnej wysokości na 
pisemne żądanie Pracodawcy, zawierające informację, że Pożyczkobiorca nie spłacił w 
terminie przewidzianym umową pożyczki należności z niej wynikających; 

4) wyrażamy zgodę na potrącenie przez Pracodawcę należnych kwot z naszych wynagrodzeń 
za pracę, zasiłków chorobowych i innych wypłat, a w razie braku możliwości potrącania 
rat pożyczki w ww. sposób, zobowiązujemy się do dokonywania płatności przelewem na 
rachunek ZFŚS; 

5) niniejsze poręczenie potwierdzamy własnoręcznymi podpisami. 
 

1. ............................................................................................... 
                                                                   czytelny podpis Poręczyciela 

2. ............................................................................................... 
                                                                   czytelny podpis Poręczyciela 

 

 
 

.............................................                                                                 ............................................. 
          podpis Pracodawcy                                                                                                    podpis Pożyczkobiorcy 


