
Załącznik Nr 4 

Do Regulaminu ZFŚS 

 

Kraków, dnia ......................... roku. 

 

 

 

UMOWA 
POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ 

SOCJALNYCH NA CELE MIESZKANIOWE 

 
W dniu .................................pomiędzy XII Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Norwida 

w Krakowie, zwanym dalej zakładem pracy, w imieniu którego działa dyrektor Ryszard 

Nowak, a Panią/Panem .......................................................................... zwanym dalej 

pożyczkobiorcą zamieszkałym w ................................................................................................. 

zatrudnionym w ............................................................................................................................ 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

 

Przyznaje się Pani/Panu ..................................................................................... ze środków 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczkę z przeznaczeniem na: 

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

w wysokości …………………… słownie …………………………………………………….. 

jednorazowe oprocentowanie ……% w wysokości……… słownie …………………………... 

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

razem do spłaty ……… słownie ……………………………………………………………….. 

 

§ 2 

 

Przyznana pożyczka podlega spłaceniu w całości wraz z odsetkami.  

Okres jej spłaty wynosi ......... lat.  

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od miesiąca ……………………….. w ………. ratach 

miesięcznych po .................................... złotych i ostatnia rata wynosi ………...……. złotych. 

 

§ 3 

 

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki wraz z 

odsetkami, zgodnie z § 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu miesięcznego 

wynagrodzenia. 

 

 

§ 4 

 

Niespłacona pożyczka na cele mieszkaniowe staje się natychmiast  wymagalna przy : 

1.wygaśnięciu stosunku pracy przez porzucenie pracy, 

2.rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem przez dyrektora Szkoły z pożyczkobiorcą, 

3.rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pożyczkobiorcę. 
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§ 5 

 

     Rozwiązanie umowy o pracę bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków 

udzielenia pożyczki zawartych w niniejszej umowie. W przypadku tym jednak zakład pracy 

ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki. 

 

§ 6 

 

     Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 7 

 

     Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z 

których jeden otrzymuje zakład pracy, a drugi pożyczkobiorca. 

 

§ 8 

 

     W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Regulaminu 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz Kodeksu cywilnego  

 

   

 

     Poręczyciele pożyczki: 

 

1. Pani/Pan ............................................................... PESEL:………………………………….. 

seria i nr dowodu osobistego ....................................................................................................... 

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

 

2. Pani/Pan ............................................................... PESEL: …………………………………  

seria i nr dowodu osobistego ...................................................................................................... 

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

 

 

     W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki, wraz z należnymi odsetkami, 

zaciągniętej przez wyżej wymienionego, wyrażamy zgodę jako solidarnie 

współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty z naszych wynagrodzeń. 

 

 

 

1. ..................................................                                2. ........................................................ 
                   (poręczyciel)                                                                                    (poręczyciel)  

 

 

 

 

 

 …………………………………………..                                                           Dyrektor Szkoły  

                    (pożyczkobiorca)                                                                                   
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