
Załącznik nr 10 do Regulaminu ZFŚS 

Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie  

z dnia 02.03.2020 r. 

 

 

  

UMOWA POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ nr ……….. 

przyznanej z ZFŚS Zespołu Szkół w Prószkowie 
 

 
 

Umowa zawarta w dniu ………...………… pomiędzy: Zespołem Szkół im. Józefa Warszewicza  

w Prószkowie, reprezentowanym przez dyrektora Dariusza Sobków, zwanego dalej „Pożyczkodawcą”, 

a Panią/Panem …………………………………..….………………………………………………… 

zamieszkałą/zamieszkałym ……………………………………………………………………….……. 

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”. 

§ 1 

Działając na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia …………... 

Pani/Pan ………………………………………………………………………...……………………….. 

otrzymuje pożyczkę w kwocie  ……………… słownie złotych …………………………………..…… 

z przeznaczeniem na …………………………………………………………………………………….. 

 

§ 2 

Pożyczki udziela się na okres…………….. miesięcy. 

 

§ 3 

Przyznana pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości ….. %, co stanowi kwotę ……………….. 

słownie złotych …………………………………..…… 

 

§ 4 

Pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości przez okres ……………. miesięcy według 

następującego rozliczenia: 

I rata    ……………….. zł 

Kolejne …… raty  ……………….. zł 

Łączna kwota   ………………..zł, słownie złotych: ………………………………… 

 

§ 5 

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki, wynikających z §4 z 

wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego, poczynając 

od miesiąca ……………………………..  
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§ 6 

W chwili rozwiązania stosunku pracy udzielona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie,  

nie dotyczy to osób odchodzących na emeryturę lub rentę, a także osób, z którymi nastąpi rozwiązanie 

umowy o pracę na skutek redukcji etatów. Spłata pożyczki w tych przypadkach, po uzgodnieniu  

z pracodawcą może być kontynuowana w ratach miesięcznych, uiszczanych indywidualnie. 

 

§ 7 

Pożyczkobiorca zgłasza na poręczycieli następujących pracowników Zespołu Szkół im. Józefa 

Warszewicza w Prószkowie: 

1. ………………………………………………………………….. dow. os. nr …………………. 

zamieszkała/y ………………………….………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………….. dow. os. nr …………………. 

zamieszkała/y ………………………….………………………………………………………. 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki przez wyżej wymienionego 

pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni, na pokrycie kwoty  

pożyczki z naszych wynagrodzeń. 
 

………………………………    ……………………………… 
(poręczyciel 1)        (poręczyciel 2) 

 

§ 8 

Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach – dwa dla 

Pracodawcy i jeden dla pożyczkobiorcy. 

 

…………………………………..   ………………………………….. 
(podpis pożyczkobiorcy)     (podpis Dyrektora) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespłou Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 

11, 46-060 Prószków oraz informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 

ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Uprawniony 

oświadcza, że pracodawca wydał Regulamin ZFŚS oraz został poinformowany, że Regulamin jest 

udostępniony do wglądu w księgowości Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie oraz na 

stronie: www.pomologia.pl i www.zsproszkow.biuletyn.info.pl 

 

 
…………………………………..

 (podpis pożyczkobiorcy) 


