
Załącznik nr 10  

Regulaminu ZFŚS 

w ZSO nr 5 

 

UMOWA 

w sprawie udzielania pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych 

 

zawarta w dniu..........................pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 5  

w Gliwicach zwanym dalej pracodawcą, w imieniu, którego działa Dyrektor mgr Piotr 

Badocha  a Panem(nią).......................................................................... zwanym dalej 

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

zatrudnionym na stanowisku.......................................................... w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 5 w  Gliwicach, legitymującym się dowodem osobistym 

nr........................................ wydanym przez................................................................................, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

Art. 1  Decyzją  z dnia.............................. nr protokołu..................................... 

podjętą na podstawie Nowego Regulaminu ZFŚS ZSO nr 5 z dnia 01.05.2014 r., rozdz. VI 

została przyznana Panu(i) ................................................................. ze środków ZFŚS pożyczka 

oprocentowana 1% w stosunku rocznym w wysokości.................................słownie.................... 

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

kwota oprocentowania wynosi..........................i będzie doliczona do I raty pożyczki. 

Art. 2   Pożyczka wymaga poręczenia przez dwóch poręczycieli będących pracownikami 

zatrudnionymi u Pracodawcy na umowę o pracę na czas nieokreślony. 

Art. 3   Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi ............. lata. 

Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia................................. w 36 ratach miesięcznych. Pierwsza 

rata wynosić będzie.......................złotych, następne raty .........................złotych każda. 

Art. 4 Pracownik samodzielnie dokonuje wpłaty raty pożyczki na konto Szkoły: Bank Śląski 

nr konta 49105012851000000203515762  lub składa w dziale księgowości załącznik nr 11. 

Art. 5   Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalną  

w wypadku :  



a) rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę w drodze samowolnego porzucenia 

pracy oraz rozwiązania stosunku pracy przez Pracodawcę bez wypowiedzenia z winy 

pracownika; 

b) sprzedaży przez pożyczkobiorcę domku jednorodzinnego lub mieszkania. 

Art. 6  Nie spłacona kwota pożyczki udzielona na wykup mieszkania z budownictwa 

spółdzielczego lub własnościowego oraz remont mieszkania lub domu staje się wraz  

z odsetkami natychmiast wymagalną w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez 

pożyczkobiorcę w drodze wypowiedzenia. 

Art. 7   Rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art.5 nie powoduje zmiany warunków udzielania pożyczki zawartych w niniejszej 

umowie. W przypadku tym jednak Pracodawca ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą 

sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki. 

Art. 8   Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

Art. 9    W przypadku nieuregulowania niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

Art. 10   Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden otrzymuje Pracodawca, jeden pożyczkobiorca i jeden księgowość w miejscu. 

              Zgodnie z art. 2 niniejszej umowy pożyczkobiorca proponuje na poręczycieli 

następujące osoby: 

 

1. Pan(i)................................................................................................................................ 

zamieszkały..................................................................................................................... 

nr dowodu osobistego...................................................................................................... 

       

      2 .  Pan(i)................................................................................................................................ 

            zamieszkały...................................................................................................................... 

            nr dowodu osobistego................................... 

 

 



Poręczyciele wymienieni w art. 10 niniejszej umowy oświadczają zgodnie, że: 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej ze środków ZFŚS 

wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz  

z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 

 

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

                                                                                ( nazwa zakładu pracy )  

 

1. podpis poręczyciela................................................... 

 

2. podpis poręczyciela................................................... 

 

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

         ( pożyczkobiorca )                                  ( podpis i pieczątka Dyrektora )  

 

 

Stwierdzam własnoręczność podpisów:   ............................................................................... 

                                                                  (pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu pracy )  

 


