
Załącznik Nr 8 do Regulaminu ZFŚS   
 
 

U M O W A Nr ……/…….. 
 

w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
na cele mieszkaniowe. 

 
 
W dniu …………….. r. pomiędzy ………………………………………….. zwanym dalej 
„zakładem pracy”, a Panem/Panią ……………………………………………. zwanym/zwaną 
dalej „pożyczkobiorcą” zamieszkałym/zamieszkałą …………………zatrudnionym/zatrudnioną  
w Starostwie Powiatowym została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przyznaje się Panu/Pani ………………………………………………... ze środków zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych pożyczkę w wysokości …………………………. zł  
(słownie: …………………….. )  z przeznaczeniem na ……………………………………... 
W/w pożyczka jest oprocentowana w wysokości 3% w stosunku rocznym, co łącznie stanowi 
kwotę …………………. zł. (słownie: ………………………………………….). 
 

§ 2 
Przyznana pożyczka podlega spłaceniu w całości. Okres jej spłaty wynosi  ..………… miesiące. 
Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od miesiąca ……………………… w ratach 
miesięcznych po ……………………  zł płatnych do dnia ostatniego każdego miesiąca. 
 

§ 3 
Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki, zgodnie z § 2  
niniejszej umowy i odsetek,  z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę  miesięcznie,  
poczynając od miesiąca …………………….. 
 

§ 4 
W razie rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika  
lub za wypowiedzeniem przez zakład pracy ale z powodu nienależytego wywiązywania  
się pracownika z jego obowiązków służbowych, pożyczkobiorca zobowiązany jest  
do natychmiastowej spłaty pożyczki w całości. 
 

§ 5 
1. W innych przypadkach rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę niż określone w § 4,  

albo przejścia pożyczkobiorcy na zasadzie art. 231 Kodeksu pracy do innego pracodawcy, 
spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie pożyczki. 

2. W sytuacji, gdy pracownik rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę 
lub rentę niespłacona część pożyczki podlega spłacie na warunkach określonych w umowie 
pożyczki.  

 
§ 6 

W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązanie spłaty przenosi się na 
poręczycieli. 

 
§ 7 

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

 



§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu  
cywilnego. 
 

§ 9 
Umowa niniejsza została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach,  z których dwa 
otrzymuje zakład pracy, jeden pożyczkobiorca. 
 
 
 
 
 
....................................................                                 ............................................................. 
       /pożyczkobiorca/                                                             /pożyczkodawca/     
 
 
 
 
Poręczyciele pożyczki : 
 
1.  Pan/Pani ……………………………… 
zam. ……………………………………… 
nr dowodu osobistego …………………..  wydany przez ………………………………………., 
zatrudniony/zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. 
 
2.  Pan/Pani ……………………………… 
zam. ……………………………………… 
nr dowodu osobistego …………………..  wydany przez ………………………………………., 
zatrudniony/zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. 
 
 
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej 
wymienionego Zobowiązujemy się w jego miejsce do spłaty pożyczki jako dłużnicy solidarni i 
wyrażamy zgodę na potrącenie należnej kwoty z naszych wynagrodzeń za pracę zgodnie z 
warunkami umowy pożyczki. 
 
 
 
 
.....................................................                               ............................................................. 
     /poręczyciel/                                                                      /poręczyciel/ 
 
 


