
 
 
 

              U M O W A 
w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
 
W dniu ................................................ pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 12 w Gdyni ul. Stawna 4/6 
zwanym  dalej  Zakładem Pracy, w imieniu którego działa  Pani mgr  Dorota Skulska-Wittbrodt, 
a Panią................................................................................................................. zwaną dalej 
pożyczkobiorcą , zamieszkałą w .................................................................................................. 
zatrudnioną na stanowisku ........................................................................................................... 
w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gdyni została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
Decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Gdyni,  Nr .............................................................   
 z dnia.................................   na  podstawie Ustawy z dnia 04.03.1994r o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (tekst jednolity  D.U. z 2015r. poz.111 oraz Regulaminu Zakładowego 
Funduszem  Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gdyni,  została przyznana  
pożyczka  na: 
................................................................................................................................................................. 
ze środków Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego pracowników Szkoły Podstawowej Nr 12 
 w Gdyni w  wysokości  .................................... złotych, słownie: .................................................. 
złotych, oprocentowana w wysokości 1,5% w stosunku rocznym.  
 

§ 2. 
Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres .................... lat, w ratach po:  
pierwsza ........................ ....złotych, następne ............................. złotych miesięcznie, rozpoczynając 
od dnia ........................................... 

§ 3. 
Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wypłaty uposażenia do potrącania należnych rat 
pożyczki z odsetkami - zgodnie z § 2 niniejszej Umowy z przysługującego mu miesięcznego 
wynagrodzenia za pracę poczynając od podanego wyżej dnia pierwszej spłaty. W przypadkach braku 
możliwości potrącania raty z wynagrodzenia pracownika, pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty 
pożyczki na 93 1020 4900 0000 8702 3084 4669  w  comiesięcznych ratach. 
 

§ 4. 
Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości wraz z odsetkami w przypadku: 
- porzucenia pracy przez pracownika, 
- rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika, 
Dopuszcza się możliwość spłaty pożyczki w comiesięcznych ratach na konto szkoły wskazane  w § 3 

niniejszej umowy w oparciu o pisemne porozumienie pożyczkobiorcy z pracodawcą. 
 

§ 5. 
Zasady  ustalonej w  § 4. nie stosuje się w przypadku zmiany miejsca pracy, rozwiązania umowę o 
pracę przez pracownika w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Na pisemną prośbę 
pracownika skierowaną do Dyrektora szkoły, stosuje się możliwość spłaty pożyczki w ratach. 
 

§ 6. 
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności    
 

§ 7. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego. 
   
 



 
§ 8 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują 
pożyczkobiorca oraz Komisja Socjalna Szkole Podstawowej Nr 12 w Gdyni.   
 
 
Na poręczycieli proponuję:  
  
Panią/a ........................................................................legitymującą się dowodem osobistym  
Seria ........... Nr .......................... wydanym przez:................................................................. 
Adres zamieszkania ................................................................................................................ 
 
 
Panią/a  ...................................................................... legitymująca się dowodem osobistym  
Seria ........... Nr .........................wydanym  przez ................................................................. 
Adres zamieszkania ............................................................................................................ 
 
                                                      
W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki ze środków Zakładowego Funduszu 
Mieszkaniowego  zaciągniętej przez wyżej wymienionego  wyrażamy zgodę - jako solidarnie 
współodpowiedzialni - na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 
   
 
................................................                                                Stwierdzam własnoręczność                 
                                                                                                    podpisu pożyczkobiorcy  
   pieczątka zakładu pracy 
 
 
...............................................                                               .............................................. 
podpis pożyczkobiorcy                                                               podpis dyrektora  
                                                                                                   pieczątka imienna  
 
Podpisy poręczycieli: 
 
                                                                                                Stwierdzam własnoręczność   
                                                                                                    podpisu poręczyciela  
 
 
 
 
.................................                   ...................................                ........................................ 
podpis poręczyciela                    pieczątka zakładu pracy                  podpis dyrektora 
                                                                                                          pieczątka imienna  
 
 
 
           
                                                                                              Stwierdzam własnoręczność   
                                                                                                   podpisu poręczyciela  
 
 
 
.................................            ...................................               ........................................ 
podpis poręczyciela                pieczątka zakładu pracy                     podpis dyrektora 
                                                                                                         pieczątka imienna 
 
 


