
UMOWA 

o przyznanie pożyczki 

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

                        W dniu ………………. pomiędzy …………………………… zwanym dalej „zakładem pracy”, 

                        w imieniu którego działa……………………………………………………………………..… 

                        a Panią/Panem …………………………………………..… zwanym dalej „pożyczkobiorcą” 

                        zamieszkałym w …………………….…………………...…… zatrudnionym na stanowisku 

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

1. 
Decyzją nr ……………… z dnia ……………………. podjętą w porozumieniu z właściwymi organami związków 
zawodowych pracowników oświaty w …………………………………………… w trybie i na zasadach określonych w 
Ustawie z 04.03.1994 r. o zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Dz. U. Nr ………… Ustawa o związkach 
zawodowych z 23.05.1994 Dz. U. Nr 55 z późniejszymi zmianami, inne przepisy prawne oraz obowiązujący 
Regulamin, została przyznana Pani/nu…………………………………………………………………… 
ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników szkół pożyczka                                                          
w wysokości …………….. zł słownie…………………………………………………………. 
z przeznaczeniem na ………………………..   oprocentowana w wysokości  ………………..  w stosunku rocznym. 
 

2. 
Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres lat…….w ratach po: 
pierwsza……………zł, następnie…………...zł miesięcznie poczynając od dnia…………………………………………. 
 

3. 
Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wypłaty uposażenia do potrącenia należnych rat pożyczki wraz 
 z odsetkami zgodnie z pkt 2 niniejszej umowy, przysługującego mu miesięcznie wynagrodzenia za pracę, 
 poczynając od podanego wyżej dnia spłaty pierwszej raty. 
 

4. 
Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalną w wypadku rozwiązania stosunku 
pracy 

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

6. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 
7. 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 
pożyczkobiorca oraz  Zespół Szkół nr 1. 
 
Na poręczycieli proponuję: 
 
Panią/na…………………………………………………………………………………. 
Dowód osobisty nr……………wydany przez……………….……………………… 
Adres zamieszkania………………………………………………………………..….. 
 
Panią/na…………………………………………………………………………….……. 
Dowód osobisty nr……………wydany przez……………….……………………… 
Adres zamieszkania………………………………………………………………..….. 
 

W razie  nie uregulowania we właściwym terminie przez w/w pożyczki ze środków zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni – na pokrycie należnej kwoty  
wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 
 
 
 
 
 



 
 
 
……………………………………………………….                                 Stwierdzam własnoręczność 
                   (pieczęć zakładu pracy)                                                     podpisów poręczycieli i pożyczkobiorcy 
 
 
 
 
Podpisy poręczycieli: 
 

1. …………………………………………..                                      podpis dyrektora zakładu pracy 
                                                                                                              pieczątka imienna 
                                                                                     
 

2. …………………………………………..                                     ………………………………………………….. 
 
 
 
            …………………………………………... 
                     (podpis pożyczkobiorcy) 
 
 


