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Załącznik nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

  

 

Umowa pożyczki  

ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

nr ................................................................ 
 

zawarta w Nowym Targu w dniu .........................................  pomiędzy  

PODHALAŃSKĄ PAŃSTWOWĄ UCZELNIĄ ZAWODOWĄ W NOWYM TARGU, zwaną 

dalej Pracodawcą, reprezentowaną przez Rektora: 

 

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

 

a Panem (Panią) ……………………………………………………………………………… 

zamieszkałym/ą………………………………………………………………......................... 

zatrudnionym(ą) w PPUZ od dnia ………………………na czas…………………………………. 

zwanym dalej Pożyczkobiorcą  

 

§1 

1. Pracodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w wysokości ………………………… słownie złotych ……………………………… 

z przeznaczeniem na …………………………………… 

2. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 3 % w stosunku rocznym. 

3. Kwota pożyczki zostanie przekazana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. 

 

§ 2 

1. Pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie …………………… zł podlega spłacie  

w ciągu ………….. miesięcy.  

2. Spłata pierwszej raty rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym pożyczka 

została udzielona, poprzez potrącanie należnych rat pożyczki wraz z odsetkami  

z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą.  

3. Wysokość pierwszej raty wynosi ………………….. zł, słownie złotych ………………….…… 

następne miesięczne raty płatne po ……………………. zł, słownie złotych 

…………………………. 

 

§ 3 

Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do comiesięcznego potrącania należnych rat  

wraz z oprocentowaniem z przysługującego Pożyczkobiorcy wynagrodzenia za pracę, zgodnie  

z zapisem § 2 ust. 2.  

 

§ 4 

1. Zabezpieczeniem udzielonej pożyczki jest poręczenie spłaty udzielone przez dwóch innych 

pracowników Pracodawcy. 

2. Pisemne poręczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Niespłacona część pożyczki staje się natychmiast wymagalna w razie: 

1) rozwiązania stosunku pracy bez względu na sposób jego rozwiązania, 

2) wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie. 
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§ 6 

Każda zmiana warunków niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem jej 

nieważności.  

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu 

zakładowego świadczeń socjalnych oraz przepisy prawa cywilnego.  

 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Pracodawca, a drugi Pożyczkobiorca.  

 

       

 

         
 
 

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

               (podpis Pożyczkobiorcy)       (podpis Pracodawcy) 


