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  Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS 

 
UMOWA z dnia ............................... 

 
o udzielenie pożyczki mieszkaniowej  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18  
im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Angorska 2 

 
zawartej pomiędzy zakładem pracy, w imieniu którego działa: 
Pani Grażyna Urbanowska – dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. I. J. 
Paderewskiego, a 
Panem/Panią .......................................................................... zwanym /- ną dalej ,,pożyczkobiorcą”. 

 
§ 1 

Na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zakład przyznaje 

pożyczkobiorcy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwrotną pożyczkę w kwocie 

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

z przeznaczeniem na .................................................. 

§ 2 
Oprocentowanie pożyczki wynosi ....................... % w stosunku rocznym. 
 

§ 3 
Przyznana pożyczka wraz z oprocentowaniem podlega spłacie w całości. Spłata pożyczki następuje w 

ratach miesięcznych. Okres spłaty wynosi  ......................... miesięcy. Rozpoczęcie spłaty pożyczki 

następuje od dnia ................. w ratach po ............. zł (słownie ……………………………… 

………………………………………. zł) plus oprocentowanie w równych ratach po ......... zł  (słownie 

………………….……….……………………………….). 

 
§ 4 

Pożyczkobiorca upoważnia zakład dokonujący wypłaty uposażenia do potrącania należnych rat 
pożyczki wraz z oprocentowaniem, zgodnie z § 3 niniejszej umowy, z przysługującego mu 
miesięcznego wynagrodzenia za pracę. 

 
§ 5 

Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalną w przypadku 
rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z pożyczkobiorcą z zastrzeżeniem § 15 pkt. 2.  
 

§ 6 
W razie nie spłacenia pożyczki we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę poręczyciele wyrażają 
zgodę na pokrycie nie spłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z przysługujących im wynagrodzeń 
za pracę. 

§ 7 
1. Za każdy dzień zwłoki w spłacie raty pożyczki naliczane są odsetki według maksymalnej stopy 

procentowej obowiązującej w danym okresie. 
2. O powstaniu zaległości w spłacie pożyczki i odsetek zakład pracy zawiadamia pożyczkobiorcę 

i poręczycieli. 
3. Za wysłane upomnienia pobierane będą opłaty przewidziane w taryfie opłat Poczty Polskiej. 

 
§ 8 

Pożyczkobiorca i poręczyciele zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić zakład pracy o zmianach 
nazwisk, adresów i miejsc pracy pod rygorem odpowiedzialności za powstałą stąd szkodę. 
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§ 9 
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 10 
Spłata całej kwoty pożyczki, należnych odsetek i innych należnych kosztów powoduje wygaśnięcie 
umowy. 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obowiązujące przepisy i zasady prawa cywilnego. 
 

§ 12 
1. Pożyczkobiorca i poręczyciele oświadczają, że znane im są postanowienia Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i niniejszej umowy, którą podpisują. 
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 
Pożyczkobiorca:  (nazwisko i imię) .................................................................................................... 

zam: .............................................................................................................................................. 

dowód osobisty: seria, numer  ..................................................................................................... 

wydany przez ................................................................................................................................ 

 
Poręczyciel:  (nazwisko i imię) ........................................................................................................... 

zam: ............................................................................................................................................. 

dowód osobisty:  seria, numer ..................................................................................................... 

wydany przez ................................................................................................................................ 

 
 
Poręczyciel:  (nazwisko i imię) …………................................................................................................. 

zam: .............................................................................................................................................. 

dowód osobisty:  seria, numer ..................................................................................................... 

wydany przez ................................................................................................................................ 

 
 
Podpisy poręczycieli:                                         Podpis pożyczkobiorcy: 
 
 
1. .............................                2. .....................................        ….. ............................. 
 

 
Stwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz własnoręczność złożonych przez nich 
podpisów. 

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

                                     ( data, pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za załatwienie formalności) 
 
 
 
 

              ............................................. 
         (data, podpis dyrektora szkoły) 


