
U M O W A 
o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe 

 
 
Zawarta w dniu ..........................., pomiędzy................................................................................... 
        ( nazwa zakładu pracy) 

zwanym dalej „Pracodawcą”, w imieniu którego działa 
................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe pracodawcy) 

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

(imię i nazwisko pożyczkobiorcy, miejsce jego pracy) 
zamieszkałym w  

..........................................................................................................................................................    
(adres z kodem pocztowym) 

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”. 
 

§ 1 
Na podstawie decyzji z dnia ………………………….. r. roku Pożyczkodawca przyznaje 
Pożyczkobiorcy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczkę uzupełniającą na 
cele mieszkaniowe: …………………………..w wysokości: ……………………………… zł. (słownie: 
…………………………../100). Rozpoczęcie spłaty następuje dnia  01.02.2010 r. 

 
§ 2 

Udzielona pożyczka podlega spłacie w ……….. … ratach miesięcznych …………….. (słownie złotych: 
…………………………………………………. zł. …./100). 

 
§ 3 

Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do potrącania należnych rat spłaty pożyczki zgodnie z § 2 
umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę bądź świadczeń z tytułu niezdolności do pracy 
z tytułu choroby.   
 

§ 4 
 
Pozostająca do spłacenia część pożyczki staje się natychmiast wymagana w przypadku: 

1) wygaśnięcia stosunku pracy, 
2) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, 
3) wykorzystania pożyczki na cel inny niż określony w umowie. 

 
§ 5 

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

§ 6 
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się postanowienia regulaminu zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 7 
Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia regulaminu zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. 
 

§ 8 
Umowę sporządza się w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jednym dla 
komórki odpowiedzialnej za naliczanie wysokości wynagrodzenia. 
 
 
 
 
…………….., dnia .....................................20….... r                  ................................................................ 
                     (podpis pożyczkobiorcy) 

       



 
Poręczenie spłaty: 
 
W razie niespłacania przez okres dłuższy niż trzy miesiące raty pożyczki zaciągniętej przez 

Pożyczkobiorcę ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie 

należnej kwoty wraz z odsetkami z wynagrodzeń przysługujących nam z tytułu stosunku pracy 

łączącego nas z Zakładem Pracy. Równocześnie oświadczamy, iż znana jest nam treść  Regulaminu 

ZFŚS dotycząca przyznawania pożyczek mieszkaniowych. 

 

1. Pan/i ....................................................................... zam. ................................................................... 
 
DO seria ……..... Nr .............. wydany przez ...................................................... w ................................ 

         
   

………………………….......................................... 
       (data i czytelny podpis poręczyciela) 
 
Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych  
przez nich podpisów. 

            
     ......................................................................... 

                (pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej)



 


