
 

Załącznik nr 7 do Regulaminu ZFŚS 

 

UMOWA NA UDZIELENIE POŻYCZKI 

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO 

 

Zawarta w dniu ………… pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 w Żaganiu, 

zwaną    dalej ,,pracodawcą’’ 

W imieniu, którego działa Dyrektor –  ……………………. 

a Panem/ Panią   …………………………. 

zwanym dalej ,, pożyczkobiorcą’’  

zamieszkałym w …………………………………….. 

pracownikiem/emerytem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu 

zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§1 

Stosownie do ustawy z dnia 4 marca  1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  

(Dz. U. z 2019r. poz.1352 z późn. zm.) decyzją z dnia ……………. przyznana została 

pożyczka   

z przeznaczeniem na ……………………Panu/Pani: ……………………………………. 

w wysokości    …………..   (słownie zł : ……………………………………………...) 

 

§2 

 

Pożyczka  w łącznej kwocie ………………... zł podlega spłacie w całości w  …… 
ratach miesięcznych, pierwsza rata w wysokości …………… zł, a każda następna w 

wysokości …………… zł. 

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ……………. 
Raty płacone są do ostatniego dnia każdego m-ca. 

§3 

 

1.Pożyczkobiorca upoważnia swój zakład Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 w Żaganiu do 

potrącania należnych rat pożyczki z przysługującego mu  miesięcznego wynagrodzenia za 

pracę począwszy  od  dnia …………………. 

2. Nie potrącona rata pożyczki (bądź jej część) z uwagi na zakaz wynikający z art91§ 2 pkt. 2 

Kodeksu pracy( ochrona wynagrodzenia za pracę przy potrącaniu na wniosek pracownika) 

staje się natychmiast wymagalna, a pożyczkobiorca zobowiązuje się w terminie 7 dni po 

upływie terminu spłaty określonym w § 2 niniejszej umowy wpłacić należną kwotę raty w 

siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu lub  na konto 

……………………………………. 

 

 

§4 

 

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy niespłacona pożyczka udzielona ze środków 

zakładowego funduszu mieszkaniowego podlega natychmiastowej spłacie w całości. 

W szczególnych przypadkach pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami 

związkowymi może wyrazić zgodę na spłatę pożyczki w ratach.                           

 

§5 



 

Rozwiązanie stosunku pracy w z  związku z przejściem pracownika na emeryturę, rentę, 

świadczenie kompensacyjne nie powoduje zmiany warunków spłaty pożyczki zawartej                   

w niniejszej umowie.  

§6 

 

Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga uzgodnień pisemnych. 

 

§7 

 

W sprawach związanych z niniejszą umową mają zastosowanie przepisy z dnia 4 marca 

1994r. z późniejszymi zmianami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przepisy 

szczegółowe zawarte w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

§8 

 

Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach z których po jednym 

otrzymują : pożyczkobiorca i pracodawca. 

 

……………………………….                                                           …………………………... 

     (podpis pożyczkobiorcy)                                                                         (dyrektor szkoły) 


