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Załącznik nr 7 
UMOWA Nr .......................... 

 
w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
zawarta w dniu ........................... pomiędzy Zespołem Szkół Nr 66 z siedziba w 
Warszawie, zwanym dalej pracodawcą, w imieniu którego działa Dyrektor mgr Barbara 
Kordas 
a Panem/nią.......................................................................... zatrudnionym 
pracownikiem / rencistą / emerytem, zwanym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym 
................................................................................................................................................... , 
zatrudnionym w Zespole szkół nr 66 ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa, legitymującym się 
dowodem osobistym: seria, nr:………………………………….. 
Została zawarta Umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 

Pracodawca przyznaje Pożyczkobiorcy ze środków ZFSŚ pomoc na cele mieszkaniowe w 
postaci pożyczki w wysokości: ...............zł, słownie złotych……………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
z przeznaczeniem na................................................................................................................... 
 

§ 2 
 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi ................ lata. 
Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia................. i jest płatna w ratach. Pierwsza rata 
w wysokości: ...................................... zł . Następne raty w wysokości: ..................zł. 
Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 2%  w stosunku rocznym. Wcześniejsza spłata 
pożyczki przez Pożyczkobiorcę nie stanowi podstawy do zwrotu naliczonych odsetek. 
 

§ 3 
 

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy dokonujący wypłaty uposażenia do potrącania 
należnych rat wraz z odsetkami, zgodnie z §2 niniejszej umowy, poczynając od podanego 
wyżej dnia spłaty pierwszej raty. W razie braku możliwości potrącenia rat przez zakład pracy, 
pracownik zobowiązuje się do comiesięcznej spłaty pożyczki na rachunek bankowy Nr 
...................................................................................................................................................., 
w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 

§ 4 
 

1. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 
a) rozwiązania umowy o pracę przez pożyczkobiorcę, 
b) rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pożyczkobiorcy 
c) stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych 
danych, 
d) stwierdzenia, że pożyczka została w całości wykorzystana na inne cele niż w niniejszej 
umowie, 
e) sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego (lokalu w domu 
mieszkalnym), na którego budowę została udzielona pożyczka, 
f) ustania członkostwa pożyczkobiorcy w spółdzielni budownictwa 
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mieszkaniowego na skutek wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia, przed 
zamieszkaniem w lokalu spółdzielczym. 
2. Zasady natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się w odniesieniu do pracowników 
przechodzących na  emeryturę lub rentę, kontynuujących spłatę według zawartych w umowie 
zasad. 
 
 

§ 5 
 

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

§ 6 
 
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 7 
 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 
pożyczkobiorca, pracodawca i księgowość pracodawcy. 
 
 
Poręczyciele pożyczki: 
1. Pan/i ……………………..……….… Nr dowodu osobistego ……….……………... 
zamieszkały/a.................................................................................................................... 
 
2. Pan/i ……………………..……….… Nr dowodu osobistego ……….……………... 
zamieszkały/a.................................................................................................................... 
 
Oświadczenie 
 
W razie nieuregulowania we właściwym terminie otrzymanej pożyczki przez 
pożyczkobiorcę – Pana/Panią........................................................., pożyczki w wysokości 
...............................zł, słownie:................................................................................złotych), 
wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni, na potrącenie z naszych 
wynagrodzeń należnej kwoty wraz z odsetkami. W przypadku braku możliwości 
potrącania rat przez zakład pracy, zobowiązujemy się do comiesięcznej spłaty pożyczki 
na rachunek bankowy Funduszu, ZS nr 66 w Warszawie Bank …………….Oddział 
w................................ Nr .........................................................................................................., 
w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 
 
 
..........................................         .........................................                 .......................................... 
              (poręczyciel)                                        (poręczyciel)                                               (pożyczkobiorca) 
 
 
 
 

............................................. 
(pożyczkodawca) 


