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          Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS  

          CKZiU Nr 2 w Wadowicach 

 
UMOWA POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ 

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

Zawarta w dniu: …………………. 

Pomiędzy: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, reprezentowanym przez Dyrektora 

…………………………………………zwanym dalej „Pracodawcą”,  

a 

Panem(-nią)……………………………………… zam. ……………………………………………..………..  

zwanym(ną) dalej „Pożyczkobiorcą”. 

 

 

§ 1. 

W dniu ………………… Pożyczkobiorcy została przyznana pożyczka ze środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w wysokości: ……………………………… (słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………………) 

z przeznaczeniem na:………………………………………………………………………………………….. 

 

§ 2. 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi: …………… miesięcy. Spłata 

pożyczki następuje od dnia: …………… do dnia: …………… w miesięcznych ratach po: I rata ………….. 

Pozostałe raty: …………… 

 

§ 3. 

1. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania rat pożyczki ze swojego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku chorobowego. 

2. W przypadku braku możliwości potrącenia należnych rat pożyczki  

z miesięcznego wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorca zobowiązuje się do dokonywania wpłat co miesiąc 

na konto nr: 93 8111 1019 2002 2005 5828 0003 do 15 dnia każdego miesiąca. 

 

§ 4. 

Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna jeżeli zostanie rozwiązana umowa o pracę 

pomiędzy Pracodawcą, a Pożyczkobiorcą, niezależnie od przyczyny. 

 

§ 5. 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę ze środków 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych poręczyciele solidarnie wyrażają zgodę na pokrycie należnej 

kwoty pożyczki z ich wynagrodzeń. 

 

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy zawarte  

w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego                 

i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 

04.03.1994 r. wraz z późniejszymi zmianami  (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 746 z późn. zm.)  oraz 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7. 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 8. 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują 

Pożyczkobiorca, 2 x Pracodawca (księgowość), . 

Poręczycielami niniejszej umowy są osoby wymienione we wniosku o udzielenie pożyczki z zakładowego 

funduszu mieszkaniowego. 

 

 

Podpis poręczycieli:                                                              

 

1. ………………………………………………………2. …………………………………………………… 
                                (imię i nazwisko, podpis)                                                                     (imię i nazwisko, podpis) 

 

Pożyczkobiorca: 

 

………………………………………………………... 
                                 (podpis pożyczkobiorcy) 

 

Stwierdzam własnoręczność podpisu poręczycieli: 

 

………………………………………………………… 
            (pieczątka i podpis pracownika działu księgowości) 

 

 

 

 

…………………………………………………………     …………………………………………………… 
                                      (pieczątka pracodawcy)                                          (podpis i pieczątka pracodawcy lub osoby upoważnionej) 

    

 


