
Załącznik nr 6 do  

Regulaminu Gospodarowania Środkami 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w ŚDS „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu  

 

Umowa Nr …………… 

w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

zawarta w dniu ………………………….. r. pomiędzy Środowiskowym Domem Samopomocy 

„Promyczek” zwanym w dalszej części „Pożyczkodawcą”, w imieniu którego działają: 

 

1. Anna Brągiel - Dyrektor jednostki  

2. Paulina Bąk - Główny księgowy jednostki 

  

a   

 

Panią/Panem1 …………………………… pracownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Promyczek”, zamieszkałym w ………………………………………., zwanym w dalszej części 

„Pożyczkobiorcą”,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

 Działając na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych, zgodnie z Regulaminem Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” oraz na podstawie decyzji Nr …….. 

z dnia …………………. r. o przedmiocie przyznania świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie ……………….. zł (słownie: 

………………………………………………….………… zł), z przeznaczeniem na ………………… 

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

 

§ 2 

 

1. Pożyczka zostanie przekazana Pożyczkobiorcy w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek 

bankowy wskazany we wniosku o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych. 

2. Przyznana pożyczka podlega oprocentowaniu, które wynosi 3 % w stosunku rocznym. 

                                                           
1 niepotrzebne skreślić 



 

§ 3 

 

1. Przyznana pożyczka wraz z oprocentowaniem podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi 24 

miesiące.  

2. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od miesiąca ……………. r. Pierwsza rata (powiększona  

o należne odsetki) w wysokości: …………. zł, następne 23 raty w wysokości: ………….  zł każda. 

3. Strony Umowy ustalają spłatę rat pożyczki w formie potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia 

miesięcznego Pożyczkobiorcy. 

4. W razie braku możliwości potrącenia rat z wynagrodzenia, pracownik zobowiązuje się 

do comiesięcznej spłaty pożyczki na rachunek bankowy BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w 

Kędzierzynie – Koźlu  Nr 15 2030 0045 1110 0000 0091 6970 - w terminie wypłaty wynagrodzenia 

w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu. 

§ 4 

 

Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 

a) rozwiązania umowy o pracę przez Pożyczkobiorcę, 

b) rozwiązania umowy o pracę przez Pracodawcę bez wypowiedzenia z winy Pożyczkobiorcy, 

c) stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych, 

d) stwierdzenia, że pożyczka została w całości wykorzystana na inne cele niż wskazane w niniejszej 

Umowie. 

 

§ 5 

 

Rozwiązanie umowy o pracę przez Pracodawcę bez winy Pracownika nie powoduje zmiany 

warunków spłaty pożyczki mieszkaniowej udzielonej na warunkach niniejszej Umowy.  

 

§ 6 

 

Poręczyciele wyrażają zgodę na solidarne przejęcie sposobu spłat pożyczki z ich miesięcznych 

wynagrodzeń w przypadku nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez 

Pożyczkobiorcę. 

 

 

 

 



§ 7 

 

Wszelkie zamiany niniejszej Umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne 

właściwe miejscowo dla siedziby Pożyczkodawcy.  

 

§ 9 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

Poręczyciele pożyczki: 

1. Pani/Pan* ………………………….., zamieszkała/y* ul. …………………………………, Nr 

dowodu osobistego ………………………… 

2. Pani/Pan* ………………………….., zamieszkała/y* ul. …………………………………, Nr 

dowodu osobistego ………………………… 

 

 

 1 ...........................................                                                                    2 .........................................                            

            (poręczyciel)                                                                                                           (poręczyciel)                                   

 

……………………………… 

(pożyczkobiorca) 

 

 

Własnoręczność podpisów pożyczkodawcy                                           Pożyczkodawca 

             i poręczycieli stwierdzam  

 

 

………………………………….            …………………………………. 
                     data i podpis Głównego Księgowego                                                                                                               data i podopis Pracodawcy 

 


