
UMOWA 

W SPRAWIE POŻYCZKI 

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

W  dniu .................... pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu 

zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez ....... .......................................................... 

a  Panem / nią ............................................................................. zwanym dalej Pożyczkobiorcą  

zamieszkałym w ............................................................................... zatrudniony na stanowisku 

.................................................. została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Zgodnie z protokołem nr ...................... z dnia ..................... Komisja Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych oraz na podstawie niniejszej umowy została przyznana 

Pożyczkobiorcy pożyczka ze środków zakładowego funduszu świadczeń                            

socjalnych pracowników ZS Nr 1 w Olkuszu w wysokości ............................. zł                                               

( słownie złotych ...................................................................................... ) z przeznaczeniem 

na................................................................................................................................................... 

 

§ 2 

 

Przyznana pożyczka podlega spłacie  w całości przez okres lat .................. w ratach 

miesięcznych: 

- pierwsza rata  ..................... zł,  

- następne po ....................... zł poczynając od dnia ........................... do dnia ....................... 

 

§ 3 

 

Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę do potrącenia rat pożyczki w wysokościach                        

i terminach wskazanych w § 2 umowy, z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia 

za pracę. 

 

§ 4 

 

1. Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagana w wypadku: 

1/ rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy przez pracodawcę bez 

wypowiedzenia 

2/ rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem 

2. Zapis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy: 

1/ pracownik przechodzi do innego zakładu pracy na mocy porozumienia stron 

2/ pracownik przechodzi na rentę lub emeryturę 

3/ pracownikowi został udzielony urlop bezpłatny. 

 

§ 5 

 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w innym trybie niż wskazany § 4 umowy, strony 

wspólnie ustalają tryb i zasady spłaty pożyczki z zachowaniem zasad wynikających z 

odrębnych przepisów obowiązujących Pracodawcę w zakresie stosowania ulg w spłacie 

wierzytelności. W przypadku nie zawarcia stosowanego porozumienia w terminie miesiąca od 

dnia rozwiązania stosunku pracy pożyczka staje się natychmiast wymagalna po tym terminie. 

 

 



§ 6 

 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności 

 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 8 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

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

       PRACODAWCA             POŻYCZKOBIORCA 

 

 

Podpisy poręczycieli: 

 

1........................................ 

 

2........................................ 

 

Niniejszym udzielmy solidarnego poręczenia za zobowiązania Pożyczkobiorcy z tytułu 

powyższej umowy, której treść jest nam znana. Poręczenie obejmuje wszelkie zobowiązania 

Pożyczkobiorcy istniejące w chwili udzielenia poręczenia oraz mogące powstać w przyszłości 

z tytułu nie dokonania spłaty pożyczki. Równocześnie upoważniamy Pracodawcę do 

potrącenia zadłużenia z naszych miesięcznych wynagrodzeń, w przypadku gdy 

Pożyczkobiorca nie dokona spłaty pożyczki w terminie. 

 

1. Pan /i ........................................................................................................................................ 

dowód osobisty nr .............................. wydany przez ................................................................. 

adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

 

2. Pan /i ........................................................................................................................................ 

dowód osobisty nr .............................. wydany przez ................................................................. 

adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

 

w razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w ze 

środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wyrażam zgodę jako solidarnie 

współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty z naszych wynagrodzeń  

 

 

Podpisy poręczycieli: 

 

1 ........................... 

2 ........................... 

       Stwierdzam własnoręczność podpisów 

                            poręczycieli i pożyczkobiorcy  


