Załącznik nr 2 do „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” –
wzór umowy pożyczki

UMOWA POŻYCZKI
ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawarta w dniu
…………………..…..

roku

w

Rybniku

pomiędzy

Szkołą

Podstawową

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski
w

Rybnika

przy

ul.

Grunwaldzkiej

18,

reprezentowanej

przez

………………………………………….........................…, zwanej dalej pożyczkodawcą

a
Panią/Panem* ………………………………………………. (PESEL ………..............…),
zwaną/zwanym* dalej pożyczkobiorcą.
§ 1.
Na

podstawie

„Regulaminu

Zakładowego

Funduszu

Świadczeń

Socjalnych”

pożyczkodawca udziela pożyczkobiorcy pożyczki ze środków zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe – …………………………………….…**,
w wysokości …………………………………………………………………… zł (słownie:
……………………………………………………………………………..).
§ 2.
Okres spłaty pożyczki wynosi ……………..… miesięcy, tj. ……..………… rat/raty*.
§ 3.
Spłata rat pożyczki następuje począwszy od następnego miesiąca kalendarzowego.
§ 4.
Odsetki za cały okres spłaty pożyczki wynoszą …………………………….… zł
(słownie: ……………………………………………………….…) i podlegają spłacie

w dwóch pierwszych ratach, tj. …………… zł w ………..*** i …………/ zł
w …………….…***.
§ 5.
Spłaty dokonywane będą poprzez potrącenia z przysługującego pożyczkobiorcy
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także
z przysługujących pożyczkobiorcy świadczeń ze środków zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych, a w przypadku braku takiej możliwości – poprzez
indywidualne wpłaty dokonywane przez pożyczkobiorcę na rachunek bankowy
pożyczkodawcy
o numerze 64 1020 2528 0000 0402 0468 8273
§ 6.
Pożyczkobiorca upoważnia pożyczkodawcę do potrącania należnych rat pożyczki
wraz z odsetkami z przysługującego pożyczkobiorcy wynagrodzenia za pracę
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także z przysługujących
pożyczkobiorcy świadczeń ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§ 7.
1. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest poręczenie dwóch osób – pracowników
pożyczkodawcy, którzy złożyli oświadczenie o poręczeniu pożyczki.
2. Oświadczenia o poręczeniu pożyczki stanowią integralną część umowy pożyczki.
§ 8.
Pożyczka wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie w przypadku:
1) rozwiązania

przez

pożyczkobiorcę

stosunku

pracy

z

pożyczkodawcą,

z zastrzeżeniem § 9.
2) rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy przez pożyczkodawcę z przyczyn
leżących po stronie pożyczkobiorcy,
3) wykorzystania pożyczki na inne cele niż określone we wniosku, na podstawie
którego pożyczkę przyznano,
4) rezygnacji przez pożyczkobiorcę z realizacji celu, o którym mowa w § 1 umowy,
przed całkowitą spłatą pożyczki.

§ 9.
Nabycie przez pożyczkobiorcę w trakcie obowiązywania umowy pożyczki uprawnień
do

emerytury,

renty,

świadczenia

przedemerytalnego

lub

świadczenia

pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad
osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także rozwiązanie
umowy o pracę z powodu upływu czasu, na który została zawarta lub z przyczyn
dotyczących zakładu pracy nie powoduje konieczności natychmiastowej spłaty
pożyczki ani zmiany wysokości zaciągniętego zobowiązania.
§ 10.
1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z poręczycielem, pożyczkobiorca
w ciągu dwóch miesięcy jest zobowiązany do wskazania nowego poręczyciela
i podpisania aneksu do umowy pożyczki.
2. W przypadku niepodpisania aneksu do umowy pożyczki z nowym poręczycielem,
pozostała do spłaty kwota pożyczki wraz z należnymi odsetkami podlega
natychmiastowej spłacie.
§ 11.
W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w § 8, pożyczkobiorca
upoważnia pożyczkodawcę do potrącenia niespłaconej części pożyczki wraz
z odsetkami z przysługującego pożyczkobiorcy wynagrodzenia za pracę i innych
świadczeń należnych ze stosunku pracy, za wyjątkiem zapomogi ze środków
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§ 12.
Zmiana warunków określonych w umowie pożyczki wymaga formy pisemnej –
aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 13.
W sprawach spornych lub nieuregulowanych w umowie pożyczki mają zastosowanie
przepisy „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”, ustawy z dnia
4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

§ 14.
Umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach – po jednym dla
pożyczkodawcy, pożyczkobiorcy i poręczycieli.
Pożyczkobiorca

Pożyczkodawca

…………………………………………

…………………………………………

(podpis)

(podpis i pieczątka)

*niepotrzebne skreślić lub skasować,
**wpisać cel na jaki zostanie przeznaczona pożyczka zgodnie z § 7 ust. 1 „Regulaminu zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych”,
***wpisać miesiąc i rok, w którym spłacie podlegać będą odsetki

Załącznik do umowy pożyczki

OŚWIADCZENIE O PORĘCZENIU POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO
FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Ja, niżej podpisany …………………………………….. (PESEL ……………………..…)
zobowiązuję się względem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa
Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku jako wierzyciela
dokonać spłaty pożyczki ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
udzielonej

pożyczkobiorcy

na

podstawie

niniejszej

umowy

pożyczki,

jeżeli

pożyczkobiorca nie ureguluje pozostającej do zwrotu kwoty pożyczki wraz
z odsetkami.
Oświadczam także, że zapoznałam się/zapoznałem się* z treścią umowy pożyczki
i ją akceptuję. W przypadku nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki
zaciągniętej przez pożyczkobiorcę wyrażam zgodę, jako solidarnie zobowiązany,
na pokrycie i tym samym potrącenie niespłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami
z mojego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy oraz z innych przysługujących mi świadczeń ze środków zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych.

Poręczyciel

…………………………………………
(data i podpis)

*niepotrzebne skreślić lub skasować

