
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 8 
 do Regulaminu ZFŚS  

 
 

UMOWA POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE 
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 
 
W dniu ................................. pomiędzy Zespołem Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego  w Lublinie 

zwanym dalej zakładem pracy, w imieniu którego działa Dyrektor 

.........................................................................................................................................................., a 

Panią/Panem............................................................................ zwanym dalej „pożyczkobiorcą” zamieszkałym 

w.................................................., dowód osobisty (seria, nr)…………………………………………….. 

została  zawarta umowa o następującej treści : 

§ 1 

Na podstawie  uzgodnień ze związkami zawodowymi oraz  w  trybie i  na  zasadach  określonych  w  Ustawie z 

dnia 04.03.1994 r., o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i obowiązującym Regulaminie Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznaję  

Pani/Panu ........................................................................ ze środków zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych pożyczkę w wysokości ............................................................ złotych 

(słownie:......................................................................................) z przeznaczeniem na 

....................................................................., oprocentowaną   w wysokości 3% przypadającej kwoty. 

§ 2 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres ……………………………………….., w ratach 

po..................................zł miesięcznie, poczynając  miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 

wypłacenie pożyczki. 

§ 3 

Pożyczkobiorca  oświadcza, że  zna  treść  obowiązującego Regulaminu  , o którym jest mowa   w   § 1 umowy. 

§ 4 

W uzasadnionych wypadkach spłata pożyczki może być zawieszona na ustalony okres, a w wypadkach 

szczególnie uzasadnionych  pożyczka  może  być   rozłożona na   raty w niższej wysokości . 

§ 5 

Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę dokonującego  wypłat uposażenia do potrącenia należnych rat pożyczki 

wraz z odsetkami z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę, poczynając  od  podanego  

wyżej  dnia  spłaty  pierwszej  raty. Pożyczkobiorca będący emerytem lub rencistą wpłaca raty pożyczki wraz z 

odsetkami do kasy ZSCHiPS w Lublinie lub na konto szkoły – funduszu świadczeń socjalnych: 

§ 6 



 
 

Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami  staje  się  natychmiast  wymagalna w przypadku rozwiązania lub 

wygaśnięcia stosunku pracy pożyczkobiorcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz za zgodą osób, o 

których mowa w ust. 1, pożyczka może zostać spłacana przez pożyczkobiorcę po rozwiązaniu stosunku pracy, 

przy czym  dyrektor ZSCHiPS w Lublinie ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą (pisemnie) sposób spłaty i 

zabezpieczenie pożyczki. W wypadku nie wywiązania się pożyczkobiorcy ze spłaty zadłużenia  przez  2  miesiące   

zadłużenie  spłacają  poręczyciele w równych częściach. 

§  8 

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

§ 9 

W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie stosowne  przepisy  kodeksu  

cywilnego. 

§ 10 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

Na poręczycieli proponuję /wpisać czytelnie/: 
 
1. Panią/Pana.........................................................................................................................................  

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

adres zamieszkania………………….............................................................................................  

2. Panią/Pana ..................................................................................................................................  

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

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

 
W razie nieuregulowania w terminie przewidzianym w niniejszej umowie przez pożyczkobiorcę spłaty 

zaciągniętej pożyczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyrażamy zgodę jako solidarnie 
odpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 
 
Podpisy poręczycieli:                                                               
 
1 .....................................................................                           ……………………………………………………… 
                                                                                                               /podpis pożyczkobiorcy/ 
2.  ..................................................................                                              
                                                                            
 
                         

                                           Stwierdzam własnoręczność podpisu poręczycieli                                                                                                                                                                              
/pieczęć i podpis Dyrektora/ 

                                              
                                                                        ……………………………………………………………………………………                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 


