
 
Załącznik Nr 4 do regulaminu  

 

UMOWA 
 pożyczki z  Zakładowego  Funduszu Świadczeń Socjalnych  

       na cele związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych  
 
W dniu ............................................ r.  pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie,  

zwanym dalej  Pracodawcą w imieniu którego działają :  Burmistrz  Miasta  i  Gminy       
.................................. oraz  Skarbnik Miasta i Gminy ............................................................ ,   
a  ............................................... zamieszkałym/ą  ...................................................  zwanym/ą 
dalej  Pożyczkobiorcą zawarta została umowa  o następującej treści: 
 
 

§ 1. 
 
1.  Na podstawie przepisów ustawy z dn. 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu           
świadczeń socjalnych /Dz.U. Nr 70 poz.335 z 1996r z późn. zm./  oraz  Regulaminu  
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie 
przyznaje się Pożyczkobiorcy pożyczkę w wysokości: ........ zł  
( słownie:.................................................) 
z  przeznaczeniem na opłatę czesnego  ............................................................................... 
2.  Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 1 % od całości udzielonej pożyczki,                  
z zastrzeżeniem wynikającym z § 9 ust. 11 Regulaminu o którym mowa w ust.1. 
 

§ 2. 
 
Przyznana  pożyczka  podlega spłacie  w całości. Okres jej spłaty wynosi .......... miesięcy. 
Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje  od  ...................... r. w równych ratach miesięcznych 
po ............. zł, z  tym że pierwsza rata wynosi  ...........  zł, z uwzględnieniem oprocentowania 
pożyczki (................... zł) 
 

§ 3. 
 
Pożyczkobiorca upoważnia Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie do potrącania należnych spłat 
pożyczki zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę,  
poczynając od dnia i w wysokości jak w § 2. 
 

§ 4. 
 
Nie spłacona kwota pożyczki łącznie z kwotą warunkową umorzonej pożyczki staje się 
natychmiast wymagana w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez  Pożyczkobiorcę,      
w drodze rozwiązania umowy o pracę przez Pracodawcę z winy  Pożyczkobiorcy lub w drodze 
wypowiedzenia przez  Pożyczkobiorcę. 
 

§ 5. 
 
Jeżeli nastąpi rozwiązanie umowy o pracę nie powodujące natychmiastowej  wymagalności 
spłacenia całej pożyczki, strony niniejszej umowy przy udziale poręczycieli ustalają sposób 
spłaty i zabezpieczenia pożyczki 
 
 
 
 
 
 



§ 6. 
 
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności 
 

§ 7. 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy ustawy                 
z dn. 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz. U. Nr 70 poz. 335         
z 1996 r., Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 8. 
 
Umowa niniejsza sporządzona została w 3 egz. z których  jeden otrzymuje Wydział           
Finansowo - Księgowy, jeden Wydział  Organizacyjny, jeden Pożyczkobiorca. 
 
 
 
Poręczenie: 
My niżej podpisani: 

1. .....................................  zam. ............................... .................................................. 
 Nr dow. osob. ................................... 
2. ....................................   zam. .................................................................................. 

       Nr dow. osob. ................................... 
wyrażamy zgodę jako solidarnie odpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty z powyższej 
umowy pożyczki, z naszego  wynagrodzenia za pracę bez dodatkowej zgody, w razie nie 
spłacenia pożyczki we właściwym terminie przez Pożyczkobiorcę. 
 
 
1.................................                                  2. ................................ 
    podpis        podpis 
 
 
    Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli 

 wymienionych pod poz.1 i 2. 
 
 
............................................................................... 

/podpis i pieczątka/ 
 
Pożyczkobiorca:                             Pożyczkodawca - Urząd Miasta i Gminy 
 
 
..............................   .................................  .................................. 
 

 
 
 
 
 

 


