
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Poręczycielami niniejszej pożyczki będą :  

 

1.Pani /Pan ......................................zatrudniony na czas nieokreślony 

w ..............................................legitymujący się dowodem osobistym 

serii .......nr ...........................wydanym przez.......................................  

zamieszkałą(ego).................................................................................. 

2. Pani /Pan .....................................zatrudniony na czas nieokreślony 

w ..............................................legitymujący się dowodem osobistym 

serii .......nr ...........................wydanym przez.......................................  

zamieszkałą(ego).................................................................................. 

 

Poręczyciele zobowiązują się do solidarnej spłaty pożyczki 

udzielonej pożyczkobiorcy ze środków ZFŚS w terminie określonym 

umową od dnia ..............................w przypadku zalegania ze spłatą 

przez pożyczkobiorcę. 

 

Poręczyciele wyrażają zgodę na potrącanie z pobieranego 

wynagrodzenia za pracę rat pożyczki na zasadzie art.91 kp. 

 

 Podpisy Poręczycieli : 

 

1....................................            2....................................                                              

 

...................................... 
podpis pożyczkobiorcy 

Niniejszym stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli i pożyczkobiorcy 

 
 

 
 

.............................................              ............................................. 
Podpis Dyrektora placówki                              Pieczęć Pracodawcy 

                          

                                  .......................................... 
Podpis Dyrektora MZOPO 

UMOWA POŻYCZKI 
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

                  NA CELE MIESZKANIOWE NR ................................ 

 

 

      Zawarta w Mysłowicach pomiędzy Miejskim Zespołem Obsługi 

Placówek Oświatowych z siedzibą w Mysłowicach ul.Powstańców 6  

reprezentowanym przez  Dyrektora mgr Barbarę Adler działającą 

w imieniu Pracodawcy zwaną dalej Pożyczkodawcą   

 

a Panią / Panem .............................................................pracownikiem 

/ emerytem zatrudnionym na stanowisku ............................................ 

w ..................................zwanym dalej Pożyczkobiorcą  

 

Strony zawierają umowę na następujących warunkach :  

 

§ 1 

 

1. Zgodnie z Decyzją nr ..........................z dnia .......................... 

podjętą przez Komisję Socjalną w porozumieniu z właściwymi 

organizacjami związkowymi reprezentującymi pracowników 

oświaty w Mysłowicach w  trybie i na zasadach Ustawy z dnia 

4.03.1994 r o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  

      ( tekst jednolity Dz. U z 2017 r , poz.2191 ze zmianami) oraz 

obowiązującym Regulaminem ZFŚS zostaje przyznana ze 

środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

pożyczka w wysokości .........................................................zł  

      ( słownie złotych : ..................................................................)  

      z przeznaczeniem na ................................................................ 

2. Pożyczka podlega spłacie w całości przez okres ................rat,  

      w równych ratach po .............................zł. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.Raty pożyczki są płatne w dacie wypłaty pobieranego     

wynagrodzenia za pracę , a w przypadku samodzielnej wpłaty 

poszczególnych rat termin płatności następuje najpóźniej do 

ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

 

 

§ 2 
 

Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącanie z otrzymywanego 

wynagrodzenia za pracę rat pożyczki na zasadzie art.91 kp i 

upoważnia organ dokonujący wypłaty uposażenia do potrącania rat 

określonych szczegółowo w § 1 ust.2 umowy 

 

 

§ 3 

 

Natychmiastowa wymagalność pożyczki / pozostałej do zapłaty 

kwoty/ma miejsce w następujących przypadkach :  

1.rozwiązania stosunku pracy z winy pożyczkobiorcy ze skutkiem 

natychmiastowym w trybie art.52 kp  

2.opóźnienia z płatnością 3 rat pożyczki bez konieczności 

osobnego wezwania do spłaty zadłużenia. 

 

 

§ 4 

 

1.Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika oraz w 

przypadku określonym w § 4  ust.4 umowy powoduje na wniosek 

pożyczkobiorcy ustalenie dalszej spłaty na zasadach ustalonych w 

umowie. 

2.W przypadku rozwiązania stosunku pracy  przez pożyczkodawcę 

pożyczkobiorca może ustalić indywidualny sposób spłaty i 

zabezpieczenia pożyczki. 

3.W sytuacji zalegania przez pożyczkobiorcę ze spłatą pożyczki 

przez dwa pełne okresy  płatności , bez konieczności odrębnego 

wezwania , pożyczkodawca ma prawo wejścia na wynagrodzenia 

poręczycieli zgodnie z ich oświadczeniem. 

4.Poręczyciele są zobowiązani do solidarnej spłaty pożyczki 

zaciągniętej przez pożyczkobiorcę na zasadach określonych  

w art. 366 kc. 

 

 

§ 5 

 

Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej 

aneksu pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 6 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

Regulaminu ZFŚS. 

 

 

§ 7 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

…………………………………………………………             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

                                                                    


