
  

UMOWA  NR … /…. 

o przyznanie zwrotnej pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS 
 

               
W dniu ……………. pomiędzy Funduszem Świadczeń Socjalnych Szkół przy Szkole Podstawowej  

nr  7  w  Poznaniu, ul.  Galileusza  14,  w imieniu którego działa Dyrektor Szkoły mgr Anetta 

Dropińska - Pawlicka a Panią/Panem …………………, zwaną/zwanym dalej „pożyczkobiorcą”,  

zamieszkałą/zamieszkałym ……..…………………………………………….., będącą emerytem 

…………………………………… w Poznaniu, została zawarta umowa następującej treści:                              

 

§   1 

                                                              
Decyzją Dyrektora Szkoły z dnia ………………. stosownie do Ustawy z 4 marca 1994 r. o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 746) oraz do 

Regulaminu ZFŚS została przyznana pożyczkobiorcy pożyczka ze środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, oprocentowana w wysokości 5% w stosunku rocznym w wysokości 

………….. zł  słownie ……………………………………, przeznaczona na remont mieszkania. 

Kwota odsetek od pożyczki wynosi ……………… zł. 

Suma pożyczki wraz z odsetkami wynosi ………….. zł. Słownie: ………………………………………. 

 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Po uzgodnieniu z pożyczkobiorcą, okres jej spłaty 

będzie wynosił …. lat. 

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia  …………….. w….... ratach miesięcznych,  

w tym:   I rata ……... zł, pozostałe po ……… zł. 

Przewidywany termin spłaty pożyczki  ………………….. 

 

§ 2    

 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do indywidualnej spłaty należnych rat pożyczki wraz z odsetkami 

– miesięcznie, zgodnie z § 2 niniejszej umowy. Raty pożyczki będą wpłacane na konto Funduszu 

Socjalnego Szkół przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu: 

 

PKO BP 28 1020 4027 0000 1702 1264 0332 
 

§   3 

 

1. Wpłat należy dokonywać w terminie do 10-go każdego miesiąca w wysokości określonej 

w §1 niniejszej umowy. 

 

 

§   5 

 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

 

§   6 

 

1. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

1 egz. otrzymuje pożyczkobiorca, 2 egz.  – dział socjalny. 

 

 

 

 



2. Na poręczycieli proponuję: 
 

 

Imię i nazwisko:  _____________________________________ 

 

Miejsce zamieszkania: _________________________________ 

 

Nr dowodu osobistego _________________________________ 

 

 

Imię i nazwisko:  ______________________________________ 

 

Miejsce zamieszkania:__________________________________ 

 

Nr dowodu osobistego:__________________________________ 

 

  

 

 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej 

wymienionego pożyczkobiorcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z 

odsetkami z naszych wynagrodzeń. 
 

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

  (podpis poręczyciela)     (podpis poręczyciela) 

 

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

       (miejsce pracy poręczyciela)        (miejsce pracy poręczyciela) 

 

stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli 

 

 ............................................................  ......................................................... 
                 (pieczęć zakładu pracy                              (pieczęć zakładu pracy 

                pierwszego poręczyciela                              drugiego poręczyciela 

                            i podpis)                 i podpis) 

 

 

 

 

Niniejszym stwierdzam, że: 

 

1. ……………………………………… jest uprawniona do korzystania ze świadczeń 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Szkole Podstawowej nr 7 w 

Poznaniu jako emerytka …………………………………………... 

 

 

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

          (miejscowość i data) 

  

 

............................................................ .................................       ...................................... 
    (pieczęć i podpis komórki płatniczej                  (podpis             (Dyrektor SP Nr 7) 

   oraz pieczęć imienna przedstawiciela             pożyczkobiorcy) 

                   Zakładu pracy)   

 

 



 

Informacje  dodatkowe  nie  stanowiące  integralnej  części  umowy: 

 

 

1. Przekazać przelewem na konto osobiste: 

 

w banku:  ........................................................................................................................ 

 

nr konta: ......................................................................................................................... 


