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Załącznik nr 7  

do Regulaminu ZFŚS  

Umowa nr………….. 

w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe  

 

zawarta w dniu ………………………………… pomiędzy: ………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  
(nazwa i adres zakładu pracy)  

reprezentowanym przez ..................................................... zwanym dalej „Pracodawcą”,  

a Panią/Panem*  ………………………………………………………..……………………  

zatrudnioną/-ym w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Damnie,  

zamieszkałą/-ym w ……………………..……………………………………………………,  

 

zwaną/-ym dalej „Pożyczkobiorcą”   

 

o następującej treści:  

§ 1. 

1. Zgodnie z decyzją z dnia …………………………………., na podstawie § …….. 

Regulaminu ZFŚS, obowiązującego w Szkole Podstawowej im Jana Brzechwy 

w Damnie, została Pani/Panu* przyznana pożyczka mieszkaniowa 

w wysokości………………………………………………..……………………………

zł. (słownie………………………..…………………………………………………….. 

złotych).  

2. Oprocentowanie pożyczki wynosi ....... i jest naliczane od całej kwoty pożyczki. 

Kwota naliczonych odsetek spłacana jest przez pożyczkobiorcę w całości jako 

pierwsza rata i nie podlega przeliczeniu i zwrotowi w przypadku wcześniejszej 

spłaty pożyczki niż jest to ustalone w umowie.  

  

Podpisy komisji:  

 ………………………………………………  

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………….  

 

joanna
Stempel

joanna
Prostokąt

joanna
Pisanie tekstu
szarych pól nie uzupełniamy
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§ 2. 

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości, a okres jej spłaty wynosi 

……………………..…. .  

2. Początek spłaty następuje od dnia ………………………………………………….r.  

§ 3. 

Udzieloną pożyczkę rozkłada się na równe miesięczne raty w wysokości………….. zł 

każda.  

§ 4. 

Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wypłaty uposażenia do potrącania 

należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy 

z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę, poczynając od 

podanego w § 2 dnia spłaty pierwszej raty.  

§ 5. 

Niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w przypadku, gdy 

nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.  

§ 6. 

Udzielenie pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, uzależnione jest od 

poręczenia co najmniej dwóch osób będących pracownikami Szkoły Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Damnie, z którymi zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony.  

§ 7. 

1. Zmiana warunków zawartych w niniejszej umowie może być dokonana 

wyłącznie w formie pisemnej.  

2. Jakiekolwiek ustne lub dorozumiane ustalenia dotyczące zmiany warunków tej 

umowy są nieważne.  

§ 8. 

Sprawy, których nie uregulowano w niniejszej umowie, podlegają przepisom 

Regulaminu ZFŚS obowiązującego u Pracodawcy.  

§ 9. 

Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, o którym mowa w § 8 

niniejszej umowy.  
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§ 10. 

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po 

jednym otrzymują: Pożyczkobiorca i Pracodawca.  

 

 

Poręczyciele:  

1. …………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko)  

nr dow. osob.  ................................................................................................................  

zam. ...............................................................................................................................  

2. ……………………………………………………………….………………….……..  
(imię i nazwisko)  

nr dow. osob.  ................................................................................................................  

zam. ...............................................................................................................................  

 

………………………………   ………………………………………. 
   Pożyczkobiorca        Dyrektor 
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