
                                                                                                                       Załącznik nr 4a                                                                                                                                             

                                                                                                                                            do Regulaminu Zakładowego                                                                                 
                                                                                                                       Funduszu Świadczeń Socjalnych 

UMOWA 

 
O PRZYZNANIE POŻYCZKI  Z  ZFŚS  NA CELE  MIESZKANIOWE 

 
 
Zawarta w dniu ....................................... pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową Nr 4 zwanym 
dalej ,, Pracodawcą”, w imieniu którego działa 

 …........................................................................................................................................................                          
                                                                              ( imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

 

a     Panem/Panią ............................................................................................................................... 
( imię i nazwisko pożyczkobiorcy) 

 

zamieszkałym/ą w ...........................................................................................................................           
o następującej treści: 

       § 1 

 

Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych / Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 z z późn. zm./ oraz decyzji nr  .............................................  
z dnia ........................................ Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 została przyznana  
Panu/Pani  ......................................................................................................................................... 
ze środków Zakładowego Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  pożyczka  w  wysokości        
...............................zł./ słownie ........................................................................................................... 
oprocentowana   2% od kwoty przyznanej pożyczki tj …............zł słownie ….....................   
…..........................ogółem: …...........................  zł słownie …...........................................….............   
z przeznaczeniem na .......................................................................................................................... 
 

       § 2 

 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres spłaty wynosi trzy lata. Rozpoczęcie spłaty 
pożyczki następuje od miesiąca ….................................... w ratach miesięcznych po:                                              
1 rata.......................złotych,  pozostałe 35 rat po ….................... złotych 

 
       § 3 

 
1. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami 

( zgodnie z § 2 niniejszej umowy) z przysługującego mu co m-c wynagrodzenia za pracę . 

 
 
2.Pożyczkobiorca emeryt lub rencista zobowiązuje się do wpłacania co m-c należnych rat pożyczki 

wraz z odsetkami ( zgodnie z § 2 niniejszej umowy) na konto bankowe szkoły 

............................................................................................................................................... 

 

§ 4 

 
Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie w całości                     
w przypadku: 

 
 a/ rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia  z  winy pożyczkobiorcy ( art. 
52KP) 
  b/  rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę, 
  c/  rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę za wypowiedzeniem. 

 
 



§ 5 

 
W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn, pracodawca 
zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki z ewentualnymi 
ograniczeniami rat i czasu spłacania należności. W tym przypadku pożyczkobiorca zobowiązany jest 
do terminowego wpłacania rat na konto bankowe szkoły 
.......................................................................................  Przepis ten dotyczy również pracowników 
przechodzących na emeryturę lub rentę. 
 

§ 6 

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

§ 7 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powszechnie obowiązujące przepisy i zasady 
prawa cywilnego. 

§ 8 

 
1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu Zakładowego      

Funduszu Świadczeń Socjalnych i niniejszej umowy, którą podpisuje. 

2. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje pracodawca a jeden pożyczkobiorca. 

 
 

.........................................................                                                              .................................................................. 
            ( miejsce i data)                                                                                              ( podpis pożyczkobiorcy) 

 
 

.........................................................                                                              .................................................................. 
            ( pieczęć szkoły)                                                                                              ( podpis dyrektora) 

 
Na poręczycieli proponuję: 
 

1. Pani/Pan ..................................................................zam. 

.................................................... 

................................................. DO seria ............... numer .....................................................      
wydany przez .......................................................................................................................... 
imię ojca .......................................................................... 
Oświadczam , że jestem zatrudniona ….................................................................................. 
Moje miesięczne wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych 
tytułów. Umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony. 
 

................................................................. 
                                                                                           ( data i czytelny podpis poręczyciela) 
 

2. Pani/Pan..................................................................zam. 

........................................................................................................ DO seria ............... numer 

...................................................      

wydany przez .......................................................................................................................... 
imię ojca ........................................................................... 
Oświadczam , że jestem zatrudniona ….................................................................................. 
Moje miesięczne wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych 
tytułów. Umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony. 

 

.............................................................. 
                                                                                           (data i czytelny podpis poręczyciela) 



 

 
W przypadku nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Panią/Pana 
.........................................................................., ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę – jako solidarnie 
współodpowiedzialni – na pokrycie nałożonej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 
Pod rygorem skutków prawnych zgodność z prawdą powyższych danych potwierdzam 
własnoręcznym podpisem. 
 
 

1. .......................................................................... 
                ( podpis Poręczyciela) 

 

2. .......................................................................... 
                ( podpis Poręczyciela) 
 

Stwierdzam własnoręczność podpisów 

poręczycieli wymienionych w poz. 1 i 2 

 
 

............................................................ 
                                                                                                                                               ( Dyrektor/Wicedyrektor) 

 
 

Umowa  została podpisana  w  dniu  …........................................................... 
   
 ..........................................................................              …........................................................... 
                                     
                  ( podpis Pożyczkobiorcy)                                                                                           ( podpis Pożyczkodawcy ) 
 


