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..................................................... 
               pieczątka szkoły 

 
UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO 

FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
 
 
zawarta w dniu .................................... pomiędzy IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, zwanym  

dalej Szkołą , reprezentowanym przez dyrektora ..........................................................................................  

 

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

zwanym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym (adres): ……………………………………………………….…..……………… 

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

zawarta została umowa następującej treści: 

§ 1 
Ze środków Zakładowego Funduszu mieszkaniowego została  przyznana  

Pani/Panu…………………………………………………………………………..…… pożyczka w wysokości: ............................zł      

słownie: .................................................................................................................................................................... 

Odsetki w wysokości ………..…. % w stosunku rocznym będą wynosiły zł ……………………………………..…….. 

 
§ 2 

 
Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres ……………... lat w ratach po:  

pierwsza: .................. zł,  następna: .................  miesięcznie, poczynając od dnia: ................................. 

 
§ 3 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może być zwieszona lub częściowo 
umorzona. 

§ 4 
Pożyczkobiorca upoważnia Szkołę do potrącania należnych rat pożyczki wraz  z odsetkami 
zgodnie z § 2 umowy  z  przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę, bądź 
świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z tytułu choroby. 

W przypadku urlopu bezpłatnego pożyczkobiorca zobowiązuje się do wpłacania  rat pożyczki na 
konto IX LO w Gdyni nr konta 14 1440 1026 0000 0000 0041 5804  

 

§ 5 

Pozostająca do spłacenia część pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 

1. wygaśnięcia stosunku pracy, 
2. rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, 
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§ 6 

Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków udzielenia 
pożyczki, zawartych w niniejszej umowie. W przypadku tym jednak zakład ustali w porozumieniu 
z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki. 

 

§ 7 

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

§ 8 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują 
pożyczkobiorca oraz organ dokonujący wypłaty. 

 

Na poręczycieli proponuję: 

1. Imię i nazwisko ............................................................................................................................................. 

 
PESEL ........................................................................ 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

2. Imię i nazwisko ............................................................................................................................................... 
 

PESEL ........................................................................ 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej 
wymienionego ze środków zakładowego funduszu wyrażamy zgodę – jako solidarnie 
współodpowiedzialni – na potrącenie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 

   
Administratorem danych osobowych jest IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. Dane będą przetwarzane w celu 
udzielenia świadczenia wynikającego z ZFŚS. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych 
dostępne są w klauzuli informacyjnej pod adresem https://lo9.gdynia.pl/o-szkole/zakladowy-fundusz-swiadczen-
socjalnych/ lub u osoby przyjmującej wniosek w sekretariacie/bibliotece.  

          
podpisy poręczycieli:        Stwierdzam własnoręczność 

      podpisów poręczycieli 

1. ...........................................................                                                                                 i pożyczkobiorcy 

                                                                                                                                                    

2. ...........................................................                                                                  .......................................................... 

                 
                     

                           
          

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

      podpis pożyczkobiorcy                                  podpis dyrektora szkoły 

https://lo9.gdynia.pl/o-szkole/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych/
https://lo9.gdynia.pl/o-szkole/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych/

