
Załącznik Nr 4 do Regulaminu  
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 
..................................................... 

pieczęć jednostki organizacyjnej 

 

UMOWA POŻYCZKI  NA CELE MIESZKANIOWE NR ............................. 

 

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza 

Kościuszki  w Dąbrowie Tarnowskiej zwanym dalej Pożyczkodawcą reprezentowanym przez 

Dyrektora Pana /Panią .............................................................................................. 

a  Panem / Panią ……………............................. zamieszkałym   ............................................... 

zwanym dalej Pożyczkobiorcą. 

§ 1.  Na podstawie decyzji z dnia ................................ przyznaje się Pożyczkobiorcy pożyczkę 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości .........................zł  

(słownie: ............................................................... złotych) z przeznaczeniem na 

……………………………………………………………………………………………. 

§ 2. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości .............%, tj. kwota odsetek ……………. zł. 

§ 3. Pożyczka wraz z odsetkami wynosi .................. zł (słownie:  …………..………. złotych) 

i podlega w całości spłacie w ratach miesięcznych w okresie ........................ miesięcy. 

§ 4.1.  Raty pożyczki wynoszą: 

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

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

2) następne raty po ................................. zł 

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

2.  Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia .................................................... roku. 

§ 5. Pożyczkobiorca oświadcza, iż zna i akceptuje postanowienia Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności w zakresie udzielania pożyczek 

na cele mieszkaniowe.  

§ 6. Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki wraz z 

odsetkami z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych należności z 

tytułu zatrudnienia. Upoważnienie to dotyczy także spłaty pożyczki w razie postawienia 

jej do natychmiastowej spłaty i nie może być odwołane przed ostateczna spłatą pożyczki.  

§ 7.Niespłacona kwota pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz  z odsetkami w 

przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia przez zakład 

pracy z winy pożyczkobiorcy. 

§ 8. W przypadku rozwiązania umowy o pracę:  

1) na mocy porozumienia stron, 

2) z powodu likwidacji zakładu pracy, 

3) z powodu przejścia pożyczkobiorcy na rentę lub emeryturę, 



4) z przyczyn niedotyczących pracownika, 

5) w przypadku przejęcia pracownika przez innego pracodawcę zgodnie z art. 231 

Ustawy Kodeks Pracy. 

z pożyczkobiorcą zostaną ustalone warunki zabezpieczenia i spłaty pozostałej części 

pożyczki,  w drodze zmiany niniejszej umowy. 

§ 9. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych.. 

§ 11. Pożyczka  zabezpieczona jest wymaganym poręczeniem.   

 §12.Umowa niniejsza sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

......................................................                                      ………………………………… 
 (czytelny podpis pożyczkobiorcy)                                                                   (podpis Dyrektora) 

 

PORĘCZENIE SPŁATY PORĘCZYCIELI 

1. Zobowiązuję się względem I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w 

Dąbrowie Tarnowskiej jako wierzyciela, dokonać jako współdłużnik solidarny pokrycia 

niespłaconej kwoty pożyczki stanowiącej należność główną wraz z odsetkami, w 

przypadku nie spłacenia jej w terminie przez pożyczkobiorcę.  

2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności w zakresie udzielania pożyczek na cele 

mieszkaniowe, a także postanowienia umowy udzielenia pożyczki mieszkaniowej.  

3. Wyrażam zgodę na potrącanie z mojego wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych 

należności z tytułu zatrudnienia należnych rat pożyczki mieszkaniowej w przypadku jej 

niespłacenia przez pożyczkobiorcę.  

 

1/ Pan/Pani ………… zam. ………………………………………………………………..  

 

……………………….. 
(data, czytelny podpis)                                                                                                              

2/  Pan/Pani ………… zam. ……………………………………………………………….. 

 

…………………………… 
(data, czytelny podpis)                                                                                                              

Własnoręczność podpisów poręczycieli potwierdzam własnoręcznym podpisem     …………….. 

(data, czytelny podpis)                                                                                                             

 


