
UMOWA nr    ……………………………………. 

w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

spisana w dniu …………………..….  pomiędzy: 

 

 Szkołą Podstawową nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki w Katowicach zwanym 

dalej „zakładem pracy”, reprezentowanym przez Dyrektora – mgr Lucjana Wojaczka 

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

 zamieszkałym/ą …….………………………………….……………………………………….… 

 dowód osobisty: seria …..…... nr …………………… wydany przez …………….……….…….  

 dnia: ……………….…..….. 

 zwanym dalej „pożyczkobiorcą”. 

§ 1 

W oparciu o postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udziela się 
pożyczki w wysokości:   
………………..……… zł  +  odsetki ………………..……… zł  -  razem ………………………… zł 
( słownie ……………………………………………………………………………………….…złotych), 
która przeznaczona jest na ……………………………………………………………… . 
Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 3 % w skali roku. 
 

§ 2 

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

2. Spłata pożyczki następuje od dnia ……………………..…….. do ……………………………. 
     w miesięcznych ratach po : 

                                                    1 x ……………………….. 
                                              …… x ……………………….. 

 

§ 3 

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki zgodnie z § 2 niniejszej 
umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków 
chorobowych miesięcznie w wysokości określonej w § 2 ust. 2 poczynając od dnia …………………… , 
a nadto z ostatniego wynagrodzenia za pracę w całości w przypadkach wymienionych § 4 ust. 1 pkt a 
umowy .  
Upoważnienie to nie zwalnia pracownika od dopilnowania terminowej spłaty poszczególnych rat. 

 

§ 4 

1. Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 
a) wygaśnięcia stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy, 

rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub zakład pracy za wypowiedzeniem. 
b) wykorzystanie pożyczki na inny cel niż określony w umowie. 

2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z Pożyczkobiorcą z innych przyczyn, Pracodawca 
zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki z ewentualnym 



ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy 
przypadków przejścia na emeryturę lub rentę oraz rozwiązania stosunku pracy w drodze 
wypowiedzenia za zgodą stron. 
 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Katowicach oraz powszechnie obowiązujące przepisy i zasady prawa cywilnego. 

 

§ 6 

Pożyczkobiorca oświadcza, że  znane mu są postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach i 
niniejszej umowy, którą podpisuje.      
 
Umowa niniejsza sporządzona jest  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron umowy. 
 

 
Katowice, ………………………..                                              ……………………………………… 
                                           (data)                                                                                                       (podpis pożyczkobiorcy) 

 

 

Poręczyciele: 

1. …………………………….……………   zam.: ………………….……………………………….…………. 

dowód osobisty: seria …….. nr ……………………… wydany przez …………………………………………  

dnia ……………..……… 

2. ………………………..…..……………   zam.: ………………….………………………….………………. 

dowód osobisty seria …….. nr ……………………… wydany przez …………………………………………  

dnia ……………..……… 

 
W razie nieuregulowania należności we  właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę – 
jako solidarni współodpowiedzialni – na pokrycie nie spłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z 
naszych wynagrodzeń za pracę, wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków chorobowych. 
 

Podpisy poręczycieli: 
1. …………………………… 

2. …………………………… 
Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz 

                                                         wiarygodność złożonych przez nich podpisów: 

 

                                                                                    

 

………………………………..                                                       …………………………….. 
 (pieczątka szkoły)                                                                                  (podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły) 

     

                                               


