
Załącznik 6 do Regulaminu ZFŚS 

 

UMOWA W SPRAWIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

zawarta w dniu…………………….r. pomiędzy……………………………………..zwanym(ą) dalej 

 
„Zakładem Pracy”, w którego  imieniu działa Dyrektor ……………………………………………… 

 

a Panem(ią)……………………………................................, zwanym(ą) dalej „Pożyczkobiorcą”, 

 
 zamieszkałym(łą)………………………………………………………………………………………. 

 

zatrudnionym(ą) na stanowisku………………………………………………………………………… 

§ 1 

Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia……………………….. 

Pożyczkobiorcy została przyznana pożyczka w kwocie…………………………………………………. 

(słownie zł:……………………………………………………………………………………………....) 

oprocentowana w wysokości 1% od kwoty pożyczki, z przeznaczeniem na:…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

§ 2 

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w okresie ……….. miesięcy  poprzez potrącenie raty  

z wynagrodzenia i wpłatę na konto numer:………………………………………………  

na co Pożyczkobiorca niniejszym wyraża zgodę. 

2. Rozpoczęcie spłaty następuje od ………….. w równych ratach miesięcznych po ……………. zł. 

§ 3 

Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w wypadku: 

1. Rozwiązania stosunku pracy. 

§ 4 

Rozwiązanie stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę nie powoduje zmiany 

warunków udzielania pożyczki zawartych w niniejszej umowie. W przypadku tym jednak Zakład Pracy 

ustali – w porozumieniu z Pożyczkobiorcą - sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki. 

§ 5 

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

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Ustawy z 4 marca 1994 r. 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i przepisy kodeksu cywilnego. 

 



§ 7 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Pożyczkobiorca, jeden Zakład Pracy i jeden księgowość. 

 

Poręczycielami pożyczki są: 

1. Pan(i)………………………………………………………………………………………………  

zamieszkały: …………………………………………………………………………………….. 

zatrudniony(a) w …………………………………………nr dow. osob……………………….. 

 

2. Pan(i)…………………………………………………………………………………………….. 

zamieszkały: ……………………………………………………………………………………. 

zatrudniony(a) w …………………………………….…nr dow. osob………………………. 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę ze 

środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wyrażamy zgodę, jako solidarnie 

odpowiedzialni, na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 

1. ……………………………………. 

2. ………………………………….… 

            / podpisy poręczycieli/ 

 

            …………………………………… 

                    /podpis pożyczkobiorcy/ 

 

Stwierdzam własnoręczność podpisów Pożyczkobiorcy i poręczycieli wymienionych w poz.1 i 2: 

 

           ……………………………………. 

              /pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej/ 

 

 

 

 

 

 


