
Załącznik Nr 7 
 

 
U  M  O  W  A 

w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 

W dniu ………. pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach zwanym dalej zakładem pracy, w imieniu którego 
działa Rektor…………………………………………………………………………............................................................................................. 
a Panem/Panią ………………………………………………………………………………………………………………….................................. 
zwanym pożyczkobiorcą, zamieszkałym w  ………………………………….., nr dowodu osobistego …………………................................. 
została zawarta umowa o następującej treści : 
       § 1 

1. Na podstawie przepisów  Regulaminu dysponowania   Zakładowym  Funduszem Świadczeń Socjalnych została przyznana  
Panu (i) ……………………………………………………………………………………………………………………….................................. 

 pożyczka w wysokości zł.......................................................................................................................................................................... 
 słownie .................................................................................................................................................................................................... 
 oprocentowana w wysokości 1 % w  stosunku rocznym, z przeznaczeniem na  na wykup lokalu mieszkalnego. 
2. Pożyczka udzielona na  wykup lokalu mieszkalnego   oprocentowana będzie w wysokości 1% pod  warunkiem przedstawienia aktu  

nabycia lokalu w ciągu 6 miesięcy  od dnia wypłaty pożyczki. Brak przedstawienia w podanym w pkt. 2 terminie żądanych 
dokumentów powoduje obowiązek natychmiastowego zwrotu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami  ustawowymi liczonymi od dnia 
wypłaty do dnia zwrotu. 
 

§ 2 
1. Przyznana  pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi  ….. miesięcy. Rozpoczęcie spłaty pożyczki nastąpi od 

dnia .............................w ratach miesięcznych z wynagrodzenia*),;na konto*)  ZFŚS  z zastrzeżeniem §3 niniejszej umowy: 
I rata  ………….......................zł.…………......................  rat   po ................................……………….zł. 
Odsetki w kwocie  …………………………zł    płatne z góry przy odbiorze pożyczki. 

2. Termin spłaty raty pożyczki jest określony na ………………dzień każdego miesiąca. 
 
       § 3 

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania z wynagrodzenia za pracę lub ze świadczeń wypłacanych z ubezpieczeń 
społecznych należnych rat pożyczki zgodnie z § 2 niniejszym umowy. W przypadku urlopu bezpłatnego lub wychowawczego 
pożyczkobiorca zobowiązuje się do wpłaty rat pożyczki na konto ZFŚS. 
       § 4 

1. Pożyczkobiorca w przypadku rozwiązania stosunku pracy zobowiązany jest do natychmiastowej spłaty pozostałej części pożyczki. W 
przypadku nie spłacenia pożyczki w okresie jednego miesiąca od daty rozwiązania stosunku pracy, od niespłaconej pożyczki będą 
naliczane odsetki w wysokości ustawowej. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy: 
1) pożyczkobiorcy, z którym stosunek pracy zostaje rozwiązany w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,; 
2) pożyczkobiorcy, z którym stosunek pracy zostaje rozwiązany, pozostającym w związku małżeńskim z pracownikiem 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. 
3. Na wniosek pożyczkobiorcy, o którym mowa w ust. 2, pożyczka może być spłacana w dotychczasowych ratach na konto ZFŚS. 

§ 5 
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

       § 6 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Regulaminu dysponowania  Zakładowym  Funduszem 
Świadczeń Socjalnych i Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznym. 

§ 8 
Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: 
1)Pożyczkobiorca;  2) Dział Finansowy;   3) Dział Spraw Pracowniczych. 
            § 9 
Jako poręczyciele pożyczki oświadczamy, że w razie nie uregulowania we właściwym terminie i na warunkach określonych w niniejszej 
umowie zaciągniętej przez wyżej wymienionego ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczki wyrażamy zgodę 
jako solidarnie współodpowiedzialni na spłatę należnej kwoty pożyczki, w tym również przez potrącenie należnych kwot pożyczki  
z naszych wynagrodzeń za pracę lub ze świadczeń wypłacanych z ubezpieczeń społecznych. 
 

1. Pani/Pan………………………………………   zamieszkały      
                (nazwisko i imię poręczyciela)        ............................ (podpis)     
        

2. Pani/Pan ………………………………… . zamieszkały       
                (nazwisko i imię poręczyciela)        ............................ (podpis)    

                 
 Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli  

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

                                                                                      (pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu pracy) 
 
Wypłata pożyczki w banku gotówką  *) na konto bankowe  pożyczkobiorcy*)  
 
.............................................................                                 ............................................... 
         (Pożyczkobiorca)                                                      (Rektor)  
 
*) niepotrzebne skreślić 


