
Załącznik Nr 1 do Regulaminu ZFŚS 

 

Wzór umowy pożyczki 

 z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

w dniu ................................. pomiędzy  Wójtem Gminy Świlcza, zwanym dalej „Pożyczkodawcą", a 

Panem/Panią ………………..……………… zam. …………………………………………………...………. 

 zatrudnionym w :............................................................... na stanowisku ............................................. 

…………………………………………………………………………………………………………..………….

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą" została zawarta umowa pożyczki z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych następującej treści: 

§ 1. 

 Zgodnie z wnioskiem z dnia Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy  pożyczki na cele 

mieszkaniowe  w wysokości ………………………………….… zł (słownie zł: …………………………. 

.....................................................) oprocentowanej  w stałej wysokości ..............% w stosunku 

rocznym. 

§ 2. 

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić pożyczkę wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie 

…………………zł  w 12  ratach miesięcznych. 

2. Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia ................................. w wysokości: 

- I rata ................................. zł, następne raty  po ……………............... zł.  

 

§ 3. 

1. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do potrącenia należnych rat wraz z odsetkami                  

z miesięcznego wynagrodzenia za pracę poczynając od dnia spłaty I raty. 

2. Jeżeli Pożyczkobiorca nie otrzymuje miesięcznego wynagrodzenia (np. korzysta z urlopu 

bezpłatnego) zobowiązany jest do samodzielnej wpłaty należnych rat na wskazany rachunek 

Funduszu do dnia  5 każdego miesiąca. 

§ 4. 

1. Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna  

w przypadku rozwiązania stosunku pracy: 

1) przez jednostkę tworzącą wspólny Fundusz  bez wypowiedzenia z winy pracownika, 

2) za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika, 

3) w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę,  

4) w związku z przejściem pracownika do pracy w innym zakładzie na mocy porozumienia stron.   

2. Jeżeli  rozwiązanie stosunku pracy następuje w przypadkach opisanych w ust. 1, Pożyczkobiorca 

wyraża zgodę na potrącenie w całości pozostałej kwoty pożyczki z wynagrodzenia za pracę. 

W przypadku gdy wysokość pożyczki przewyższa kwotę wynagrodzenia, Pożyczkobiorca  

zobowiązuje się różnicę wpłacić do kasy lub na wskazany rachunek Funduszu do dnia 

rozwiązania stosunku pracy. 

§ 5. 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 6. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powszechne obowiązujące przepisy i zasady 

prawa cywilnego. 
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§ 7. 

Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu ZFŚS i niniejszej umowy. 

§ 8. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

    ……………………………………                   ………………………………………….. 
               (Pożyczkobiorca)          (Pożyczkodawca) 

 

Dowód osobisty seria  ………….  Nr  …………………… 

wydany przez ……………………….………………………..  

 

 

 

Poręczenie spłaty: 

W razie nie uregulowania należności w ustalonym terminie przez Pożyczkobiorcę, my niżej podpisani 

wyrażamy zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni, na pokrycie nie spłaconej kwoty wraz 

z należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę. 

 

1) Pan/i ................................................................. zam. ...............................................………………… 

Dowód osobisty seria  …….  Nr  ………… .. wydany przez ……………………………..…………………  

 

                      ……………………………………………
                        (data i czytelny podpis) 

  

2) Pan/i ...................................................  zam.  ......... ........................................................................... 

Dowód osobisty seria  ……… Nr  ………….. wydany przez …………………………………..……………                                                                                                                                                                                                   

……….................………………….. 
         (data i czytelny podpis) 

 

 

Potwierdzam tożsamość Pożyczkobiorcy i Poręczycieli oraz własnoręczność złożonych przez nich 

podpisów: 

 

            ……….……………………………………………….. 
                                                                                    (data, pieczęć i podpis osoby     
                                                                                          odpowiedzialnej za  załatwienie formalności) 

 

 

 

 

 

 


