
Załącznik Nr  4 do Regulaminu ZFŚS 

w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy 

UMOWA  

pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe 

zawarta w Legnicy w dniu ………………, pomiędzy Pogotowiem Opiekuńczym w Legnicy                     

ul. Wojska Polskiego 7/1  zwanym zakładem pracy w imieniu , którego działa  …………….  

Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy zwanym  dalej pożyczkodawcą 

a Panem/Panią 

………………………………………………zam.…………………………………… 

Legitymującym/ą się dowodem osobistym ……………………….PESEL 

………………………… 

 zatrudnionym/ą w ………………………/ emerytem…………………zwanym/ą dalej ٭

pożyczkobiorcą. 

            § 1 

1. Na podstawie decyzji z dnia ………… Pożyczkodawca przyznaje Pożyczkobiorcy 

pożyczkę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 

…………………………………….. 

w wysokości ……………….zł. słownie ……………………………………………. 

oprocentowanej 2% od kwoty przyznanej pożyczki , według stałej stopy procentowej. 

2. Po podpisaniu niniejszej umowy kwota pożyczki zostanie w ciągu siedmiu dni 

przelana na wskazany przez Pożyczkobiorcę rachunek bankowy. 

                                                                          § 2 

1. Przyznana pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej wysokości 

……………….podlega spłacie w całości. Płatność pożyczki zostanie rozłożona 

na…………….... rat. Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia ……………. do dnia 

…………w miesięcznych ratach w wysokości : I rata …………………… i 

…………….. następnych rat po……………. Raty płatne są do ostatniego dnia 

każdego  miesiąca. 

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pogotowie Opiekuńcze  do potrącania należnych rat pożyczki 

wraz z oprocentowaniem zgodnie z § 2 pkt.1 niniejszej umowy z przysługującemu mu 

wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą w Pogotowiu 

Opiekuńczym w Legnicy.  

3. Byli pracownicy/ emeryci  wpłacają raty  indywidualnie na konto bankowe ZFŚS podane w 

pkt. 4. 

4. W sytuacji , gdy wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą są 

niewystarczające do pokrycia kwoty raty, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do 

samodzielnej spłaty pożyczki w kwotach  

i terminach ustalonych w umowie na konto bankowe :  nr konta 

18124014731111001016393065 

  § 3 

1. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy Pożyczkobiorcy z Pogotowiem Opiekuńczym, 

niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości. W  uzasadnionych 

przypadkach , na wniosek Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca po zaopiniowaniu przez 

Komisję Socjalną może wyrazić zgodę na spłatę pożyczki w ratach. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracowników przechodzących na emeryturę, rentę 

lub świadczenie przedemerytalne. 

§ 4 

1. Pożyczkobiorca ustanawia prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami  

w formie poręczenia zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 



2. Jako zabezpieczenie udzielonej pożyczki przyjmuje się warunki określone w 

Regulaminie Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych - pkt V ust.8-14. 

3. Poręczenie pożyczki gwarantują niżej wymienione osoby: 

 

1. Pan /Pani………………………………………Nr dow. 

osobist……………….Pesel………….. 

Zamieszkały 

/a………………………………………………………………………………….. 

2. Pan/ Pani ………………………………………Nr dow. 

Osobist………………Pesel…………. 

Zamieszkały/ 

a…………………………………………………………………………………... 

4. Oświadczenie o poręczeniu pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Ja, niżej podpisany /a zobowiązuję się względem Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy , na pokrycie 

niespłaconej kwoty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z należnymi odsetkami z 

mojego wynagrodzenia za pracę jako solidarnie współodpowiedzialny(a), w momencie nieuregulowania 

należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę: 

…………………………………………………na podstawie umowy pożyczki nr ……………………. 

                              (imię i nazwisko)  

z dnia ………………………………………….na………………………………………………………… 

(cel pożyczki) 

Do wysokości ……………………….zł. (słownie:……………………………………………………………), 

stanowiącej należność główną, plus odsetki, jeżeli pożyczkobiorca nie ureguluje postawionej mu przez 

wierzyciela pozostającej do zwrotu kwoty pożyczki . 

Oświadczam,  jednocześnie, że znam treść wyżej wymienionej umowy pożyczki oraz Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

1.…………………………………………                             

 (data i czytelny podpis poręczyciela)                       

2………………………………………………………. 

                        (data i czytelny podpis poręczyciela) 

                                                                                            stwierdzam zgodność danych oraz autentyczność 

podpisu poręczyciela 

                                                                                            

………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                              

.                                                                                                (data  i podpis osoby przyjmującej poręczenie – sam 

referent  ds. kadr)      .                                                                                                                                                                                                                                                                           
§ 6 

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

                                                                          § 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy 

oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

                                                                         § 8 

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

niniejszej umowy. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Pożyczkobiorcy oraz działu księgowości. 

      ………………………….                                   ……………………………………. 
    (data i czytelny podpis pożyczkobiorcy)                                                                 (data i podpis dyrektora) 


