
Załącznik nr 7  
do Regulaminu ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku 

 

UMOWA POŻYCZKI 

na cele mieszkaniowe z ZFŚS 

 
W dniu ………………20… roku pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 z Oddziałami  
Integracyjnymi w Lubsku ul. Moniuszki 36 zwaną dalej „zakładem pracy”, w imieniu, którego 
występują: ………………………. – dyrektor szkoły, a …………………………………………… ..  
zamieszkałą/łym  
…………………………………………………… zwanym dalej „pożyczkobiorcą”, została zawarta 
umowa 
następującej treści: 
 

§ 1 
Zgodnie z decyzją z dnia ………………20… roku w sprawie pomocy finansowej na cele 
mieszkaniowe oraz na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych  
(Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) udziela się pożyczkobiorcy pożyczkę 
ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości ………… zł (słownie 
złotych: ………………………..…..)  z przeznaczeniem 
na………………………………………………………… 
 

 
§ 2 

Przyznana pożyczka podlega oprocentowaniu 3% od kwoty pożyczki w wysokości …… zł. Łączna 
kwota pożyczki wraz z odsetkami wynosi …………… zł (słownie 
złotych:………………………………………… ........................................) płatna w okresie 
począwszy od dnia …………………. do dnia ………………….  w miesięcznych ratach po 
………………………………………………… 
 

§ 3 
Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącenia należnych rat pożyczki zgodnie z § 2 
niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę. Potrąceń będzie dokonywał 
macierzysty zakład pracy. 
 

§ 4 
Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna z chwilą 
rozwiązania stosunku pracy. 
 

§ 5 
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 6 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy w sprawie ogólnych 
zasad udzielania pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.  
z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami). 
 

§ 7 
Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje pożyczkobiorca, drugi księgowość, trzeci Komisja ZFŚS. 
 
 



Na poręczycieli proponuję: 
 
1.  .......................................................................................... zam. 

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

…………………………………… seria i numer dowodu osobistego .................................     miesięczne 

wynagrodzenie brutto ............................. 

2.  .......................................................................................... zam. 

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

…………………………………… seria i numer dowodu osobistego .................................     miesięczne 

wynagrodzenie brutto ............................. 

 
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę ze 
środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wyrażamy zgodę, jako solidarnie 
współodpowiedzialni, na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 
 
 
Podpisy poręczycieli:    Potwierdzam zgodność podanych wynagrodzeń: 
 
1.  ............................................................                                             ............................................................. 

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

                                                             

 Stwierdzam własnoręczność podpisu pożyczkobiorcy: 

                                                                                                       

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

Podpis pożyczkobiorcy:                                                  

 

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

                                           

                                         

                                                            

  
 

                                                            

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 


