
 

 

 

Biała, dnia ……………... 

 

 

 

Umowa Nr  … /20… 
 

 

 

w sprawie pożyczki ………………………… z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych zawarta w dniu …………… 

pomiędzy 

Biurem Obsługi Szkół Samorządowych w Białej , reprezentowanym przez Agnieszkę 
Marszałek– Dyrektora Biura, zwanym dalej Pożyczkodawcą 

a 

Panem/Panią ………………., zam. ……………… , PESEL …………………………. 

pracownikiem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej, zwanym/ą dalej 

Pożyczkobiorcą. 

§ 1 

Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy udziela pożyczki ze środków ZFŚS w wysokości 

……………….. słownie/ ……………. złotych/ z przeznaczeniem na ……………………. . 

§ 2 

Stawka oprocentowania pożyczki wynosi 2,5 %  ze spłatą w ciągu ………….. .  

                                                             § 3 

W przypadku opóźnienia płatności pożyczki oprócz odsetek wymienionych w § 2 

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za nieterminową spłatę. 

§ 4 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości.  

Okres jej spłaty wynosi ……… (…….. rat). 

Spłata pożyczki następuje od dnia …………... do dnia ………………… 
w  miesięcznych ratach: 

należność główna: …………… zł, odsetki: …… co stanowi kwotę: ………………. 

pierwsza rata wynosi: ……………. (słownie: ……………. złotych), płatna do dnia ………, 

kolejne raty: ………… ( słownie: ……….. złotych) każda płatna do ostatniego dnia miesiąca. 

  .    Załącznik Nr 4 

             do Regulaminu Zakładowego 

      Funduszu  Świadczeń  Socjalnych 

w Biurze Obsługi Szkół 

Samorządowych w Białej 

    



 

§ 5 

Potrącenia należności, o których mowa w § 3, § 4 i § 6 umowy pożyczkodawca będzie 

dokonywał przy zachowaniu kwoty wolnej od potrąceń, o której mowa w art. 91 § 2 pkt. 1 

Kodeksu pracy. 

§ 6 

Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do potrącenia rat pożyczki wraz z 

oprocentowaniem ze swojego wynagrodzenia za pracę, z nagród, z zasiłku chorobowego, 

ze świadczenia rehabilitacyjnego. 

§ 7 

 

Nie spłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 

 

a) rozwiązania umowy o pracę przez Pożyczkobiorcę za wypowiedzeniem, 

b) rozwiązania umowy o pracę przez Pożyczkodawcę bez wypowiedzenia z winy 

Pożyczkobiorcy, 

c) rozwiązania umowy o pracę przez Pożyczkodawcę za wypowiedzeniem, 

z zastrzeżeniem § 8. 

§ 8 

Na wniosek Pożyczkobiorcy, w sytuacji o której mowa w § 7 lit. c), Pożyczkodawca może 

wyrazić zgodę na spłatę udzielonej pożyczki na warunkach określonych w § 2 – 4 niniejszej 

umowy. 

 § 9 

Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do potrącenia połowy wynagrodzenia z ostatniej 

jego wypłaty z tytułu nie spłaconej pożyczki w przypadku rozwiązania umowy o pracę. 

§ 10 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki na warunkach określonych niniejszą 
umową. 

§ 11 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 12 

W  zakresie nie unormowanym niniejszą umową a dotyczącym jej przedmiotu, obowiązują 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 



 

 

 

Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi poręczenie udzielone przez: 

Pana/Panią………………………………………………. zam. ……………………………… 

…………………………………………., nr dowodu osobistego …………………………….., 

imię ojca ……………………………………. . 

Niniejszym poręczam solidarnie spłatę pożyczki udzielonej pracownikowi 

Panu/Pani ……………………..........… przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej 

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

 

Oświadczam, że moje miesięczne wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków 

sądowych lub innych tytułów. 

 

 W przypadku nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki udzielonej 

ze środków ZFŚS na podstawie umowy zawartej pomiędzy BOSS w Białej, a Panem/Panią 
…………………………………… wyrażam zgodę – jako solidarnie współodpowiedzialny/a 

– na pokrycie kwoty pożyczki wraz z odsetkami z mojego wynagrodzenia za pracę, z nagród, 

z zasiłku chorobowego, ze świadczenia rehabilitacyjnego. 

 

Pod rygorem skutków prawnych zgodność z prawdą powyższych danych potwierdzam 

własnoręcznym podpisem. 

 

 

…………………………………….. 
               (podpis Poręczyciela) 

 

Stwierdzam własnoręczność podpisu 

Poręczyciela 

 

…….……………………………….. 
(podpis sam. ref ds. księgowych i inwentury) 

 

 

 

 

 

 

        podpis Pożyczkobiorcy 

 

 

 

 

 

 

Główny  księgowy                        Dyrektor BOSS       


