
Załącznik nr 6 

 

 

UMOWA POŻYCZKI Z ZFŚS 

 

 

Zawarta w dniu ............................................... pomiędzy Zespołem Szkół w Dobrem, z siedzibą ul. Szkolna 9,  

88 – 210 Dobre,  reprezentowanym  przez  dyrektora  Wiesława  Bogdańskiego, zwanego dalej Pożyczkodawcą,  

a ............................................................................. zamieszkałym .......................................................................... 

zwanym dalej Pożyczkobiorcą. 

§ 1 

1. Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy na podstawie Protokołu nr ….…..….. udziela pożyczki na cele 

mieszkaniowe na warunkach określonych w niniejszej umowie i Regulaminie w wysokości ..............................zł 

słownie....................................................................................................................zł z przeznaczeniem na 

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

2. Okres spłaty pożyczki wynosi .....................miesięcy. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od 1 dnia 

następującego miesiąca po udzieleniu pożyczki. 

3. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości w równych ratach miesięcznych po ..............................zł każda, 

przy czym pierwsza rata ................................zł. 

4. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 1% liczonego od kwoty udzielonej pożyczki. 

§ 2 

1. Pożyczkobiorca będący pracownikiem upoważnia Pożyczkodawcę do dokonywania potrąceń należnych rat 

pożyczki z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą. 

2. Pożyczkobiorca będący byłym pracownikiem zobowiązany jest wpłacać raty pożyczki na rachunek bankowy 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Dobrem, Bank Spółdzielczy Radziejów Oddział 

Dobre nr 70 9549 1011 0012 2180 2000 0002 do 10 dnia każdego miesiąca. 

§ 3. 

1. Przedterminowe spłaty pożyczki Pożyczkobiorca dokonywać może po uprzednim uzgodnieniu z Pożyczkodawcą. 

2. Całkowite rozliczenie pożyczki z tytułu ewentualnych nadpłat następuje po całkowitej spłacie pożyczki. 

3. Całkowita spłata pożyczki powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości wraz z odsetkami w przypadku porzucenia lub 

rozwiązania stosunku pracy z Pożyczkobiorcą. 

2. W takim przypadku Pożyczkodawca korzystając z upoważnienia zawartego w § 2 pkt. 1, potrąca niespłaconą 

część pożyczki z wynagrodzenia pracownika. 

§ 5 

1. Pożyczkobiorca ustanawia prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami w formie poręczenia według 

prawa cywilnego udzielonego przez poręczycieli wskazanych we wniosku. 

2. Pożyczkobiorca może też dochodzić zwrotu niespłaconej pożyczki w inny sposób. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu 

Szkół w Dobrem oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 

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

§ 8 

Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy. 

 

 

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

     podpis Pożyczkobiorcy  podpis Pracodawcy  


