
załącznik nr 8 

                                                              do regulaminu ZFŚS Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego 

                                                              w Knurowie  zatwierdzonego 30.06.2022r. 

U M O W A 
w sprawie udzielenia pożyczki  na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych 
 

 

W  dniu  ........................ została zawarta umowa pomiędzy Zespołem Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego                      

w Knurowie zwanym dalej zakładem pracy, reprezentowanym przez :  

Dyrektora mgr Dorotę Gumienny,  zwanym dalej Dyrektorem 

 

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

zwanym/ną dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym w: ............................................................................. ................... 

zatrudnionym/ą w  Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie  na stanowisku 

............................................. o następującej treści:  

 

§  1 

Dyrektor  w uzgodnieniu z Komisją Socjalną - w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia  4 marca 1994r. 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. 2022r. poz. 923 ze zm.) oraz w oparciu                   

o zatwierdzony Regulamin ZFŚS podjął dnia ............................. decyzję nr ............................... przyznającą 

Panu/Pani .................................................................. pożyczkę w wysokości - ......................................................  

słownie: ........................................................................................................ ze środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, z przeznaczeniem  na ........................................................................................................ 

oprocentowaną w wysokości 2 % w stosunku rocznym. 

 

§  2 

Otrzymana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres ............ lat, w ratach po:  

 

1) pierwsza rata - ............................... zł          

2) druga rata    - ................................  zł          

3) następne raty …………………….. zł 

rozpoczynając od dnia ................................................... 

 

§  3 

Dyrektor  w  szczególnie uzasadnionych wypadkach może podjąć decyzję  w  sprawie całkowitego                             

lub częściowego umorzenia pobranej pożyczki na cele mieszkaniowe - zgodnie z  § 12 Regulaminu ZFŚS. 

 

§  4 

Pożyczkobiorca  upoważnia Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie, jako organ dokonujący 

wypłaty wynagrodzenia za pracę do potrącenia należnych rat pożyczki wraz z odsetkami - zgodnie z § 2 niniejszej  

umowy, z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę.  

 

§  5 

Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami, a w przypadku zastosowania § 3 umowy, także cała kwota 

warunkowo umorzona, staje się natychmiast wymagalną w wypadku rozwiązania stosunku pracy: 

- przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pożyczkobiorcy,  

- wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie.  

 



§  6 

Rozwiązanie  stosunku  pracy przez zakład pracy bez winy pracownika nie powoduje  zmiany  warunków  udzielenia 

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

z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki.  

 

§  7 

W razie nie spłacania pożyczki przez dłużnika (pożyczkobiorcę) w terminie  wyznaczonym  umową,  przysługująca 

należność potrącona zostanie z wynagrodzenia poręczycieli. 

 

§  8 

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

 

§  9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994r. 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych tj. Dz.U. 2022r. poz. 923 ze zm. oraz ustalenia zawarte 

w Regulaminie ZFŚS. 

 

§  10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:  

1) pożyczkobiorca,  

2) a/a  

 

§  11 

Poręczyciele pożyczki: 

1. Pan/Pani ......................................................... - dowód osobisty seria ........... nr ......................... wydany przez 

........................................................., adres zamieszkania  ............................................................................................. 

 

2. Pan/Pani ......................................................... - dowód osobisty seria ........... nr .......................... wydany przez 

.........................................................., adres zamieszkania .............................................................................................  

 

W  razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę ze środków ZFŚS, 

my ww. poręczyciele wyrażamy zgodę - jako solidarnie współodpowiedzialni - na pokrycie  należnej kwoty pożyczki 

wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń: 

Podpisy poręczycieli :  

 

1. ................................................................             2. ....................................................................... 

Stwierdzam  własnoręczność podpisów ww. poręczycieli i pożyczkobiorcy: 

 

 

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

pieczątka zakładu pracy                                     podpis i pieczątka imienna dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego                            

Jana Paderewskiego 

 

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

       podpis pożyczkobiorcy                  

 


