
Załącznik nr 8 

U M O W A nr ………….. 

o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS  

 

Zawarta w dniu ………………. pomiędzy Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy 

Orzeszkowej w Bartoszycach zwanym dalej „Pracodawcą”, w imieniu którego działa Dyrektor Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach …………………………………., 

a ……………………………… legitymującą się dowodem osobistym ………….. i zamieszkałą  

w ……………… przy ………………………………………  zwaną dalej „Pożyczkobiorcą” o następującej 

treści: 

§1. 

1. Zgodnie z decyzją z dnia ………………. (protokół nr ………….) na podstawie § 18  Regulaminu 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zwanego dalej Regulaminem) obowiązującego  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, została 

Pani/Panu przyznana pożyczka na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem na ……………………  

w wysokości …………………….. zł (słownie: ………………………….). 

2. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2 % w stosunku rocznym. 

§2. 

Przyznana pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi ……… miesięcy. 

Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia …………….. w ratach miesięcznych w następujący sposób:  

1. kwota pożyczki  ………………….. 

2. odsetki    ………………….. 

3. razem do spłaty  ………………….. 

4. pierwsza rata w wysokości ………………….. 

5. następne raty w wysokości  ……..x………….. 

 

§3. 

1. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat zgodnie z § 2 niniejszej 

umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę łącznie z otrzymywanymi nagrodami, 

zasiłkami chorobowymi, świadczeniami rehabilitacyjnymi. 

2. Byli pracownicy szkoły: emeryci, renciści, nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjnym spłatę rat pożyczki dokonywać będą na rachunek bankowy 31 1020 3541 0000 

5502 0268 9479 do 15 dnia każdego miesiąca. 



§4. 

Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie, w przypadku: 

1) wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie porzucenia jej przez pracownika, 

2) rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy, 

3) rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 26 Karty Nauczyciela, 

4) wykorzystania pożyczki niezgodnie z jej przeznaczeniem. 

§5. 

1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn niż wymienione  

w § 4, Pracodawca zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty, z ograniczeniem 

liczby rat i czasu spłacania należności. 

2. Zastrzeżenie wymienione w ust.1 nie dotyczy przypadków przejścia na emeryturę, rentę, 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem 

stron. Wówczas spłata pożyczki następuje w sposób określony w § 2. 

§ 6 

1. Zmiana warunków zawartych w niniejszej umowie może być dokonana wyłącznie w formie 

pisemnej. 

2. Jakiekolwiek ustne lub dorozumiane ustalenia dotyczące zmiany warunków tej umowy  

są nieważne. 

3. Wcześniejsza spłata pożyczki nie obliguje do zmniejszenia naliczonego w umowie oprocentowania. 

       §7. 

W sprawach, których nie uregulowano w niniejszej umowie, mają zastosowanie przepisy Regulaminu 

ZFŚS obowiązującego u Pracodawcy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego. 

§8. 

Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, o którym mowa w § 1. niniejszej umowy. 

§9. 

Udzielenie pożyczki, o której mowa w § 1. niniejszej umowy, uzależnione jest od poręczenia co najmniej 

dwóch osób będących pracownikami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej  

w Bartoszycach, z którymi zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony i osiągają oni wynagrodzenie  

w wysokości przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę, określone w odrębnych przepisach.  

W przypadku emerytów, rencistów i osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 

poręczycielem może być jeden pracownik Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej 

w Bartoszycach i jeden emeryt, rencista lub osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 



której ostatnim miejscem pracy był Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej  

w Bartoszycach.  

§10. 

Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje: 

Pożyczkobiorca i trzy otrzymuje Pracodawca  

 

Poręczyciele: 

 

1. …………………………………….………, nr dowodu osobistego ……………………………………… 

                           (imię i nazwisko) 

 zam. …………………….…………………………………….……………………………………………. 

 

2. ………………………….…………………, nr dowodu osobistego ……………………………………… 

                             (imię i nazwisko) 

 zam. …………………….……………………….…………………………………………………………. 

 

W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 18. ust. 16 Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych wyrażamy zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni, na pokrycie należnej kwoty 

pożyczki z odsetkami i na potrącenie z naszych wynagrodzeń za pracę łącznie z otrzymywanymi 

nagrodami, zasiłkami chorobowymi, świadczeniami rehabilitacyjnymi. 

W przypadku braku możliwości potrącenie niespłaconej kwoty z wynagrodzenia, zobowiązujemy się  

do spłaty zadłużenia z innych środków na rachunek bankowy 31 1020 3541 0000 5502 0268 9479. 

 

1. ……………………..........................…………. 
                              (czytelny podpis poręczyciela) 

 

2. ……………........................…….……………. 
                            (czytelny podpis poręczyciela) 

 

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

 

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli i pożyczkobiorcy. 

 

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

                (pieczęć zakładu pracy)                                                                      (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 


