
Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie 

Nr 6/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. 
 

Załącznik Nr 3  

do Regulaminu ZFŚS  

Zespołu Szkolnego 

w Stanisławowie 

 

 

Wzór umowy o przyznanie pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe  
 

UMOWA W SPRAWIE POMOCY ZWROTNEJ /POŻYCZKI/ NA CELE 

MIESZKANIOWE UDZIELONEJ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU  

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKOLNEGO W STANISŁAWOWIE 

 

Dnia  /dzień, miesiąc - słownie, rok/ pomiędzy Zespołem Szkolnym w Stanisławowie 

zwanym dalej zakładem pracy w imieniu którego działa Dyrektor Zespołu Szkolnego 

Pan/Pani /imię i nazwisko dyrektora/ a Panem/Panią /imię i nazwisko/ zamieszkałym w /adres 

zamieszkania/ zatrudnionym w /wpisać: Zespole Szkolnym w Stanisławowie lub emeryt korzystający 

z opieki socjalnej Zespołu Szkolnego w Stanisławowie/ na stanowisku /zajmowane stanowisko/ zwa-

nym dalej pożyczkobiorcą została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1. Decyzją Dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie z dnia /dzień, miesiąc - słow-

nie, rok/ podjętą w porozumieniu z /nazwa właściwej zakładowej organizacji związkowej/ repre-

zentowanym przez / imię, nazwisko oraz funkcja upoważnionego przedstawiciela właściwej zakła-

dowej organizacji związkowej/ na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świad-

czeń Socjalnych Zespołu Szkolnego w Stanisławowie stanowiącego załącznik do Za-

rządzenia Dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie Nr /numer zarządzenia/ z dnia 

/dzień, miesiąc - słownie, rok/ została przyznana Panu/Pani /imię i nazwisko/ ze środków Za-

kładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolnego w Stanisławowie za-

pomoga zwrotna /pożyczka/ na cele mieszkaniowe w wysokości /kwota pożyczki cyframi/ 

zł /słownie – /kwota pożyczki słownie / złotych/ oprocentowana w wysokości 3% w sto-

sunku rocznym. 

§ 2. Odsetki wynoszą /kwota cyframi/  zł i doliczane są do kwoty pożyczki. Łączna kwota 

pożyczki wraz z odsetkami do spłaty wynosi /kwota cyframi/ zł /słownie – /kwota słownie / 

złotych/. Pożyczka przeznaczona jest na /wpisać przeznaczenie pożyczki zgodnie z wnioskiem/. 

§ 3. Przyznana pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty 

wynosi / cyframi / miesięcy. Spłatę pożyczki zawiesza się na okres / cyfrą / miesięcy, tj. 



od dnia /dzień, miesiąc - słownie, rok/ do dnia /dzień, miesiąc - słownie, rok/. Rozpoczęcie spła-

ty następuje od miesiąca /miesiąc - słownie, rok/ roku w ratach miesięcznych po /kwota cy-

frami/ zł /słownie – /kwota słownie / złotych/. 

§ 4. Przyznana pożyczka na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego zostanie przelana na 

rachunek /wpisać nazwę i numer rachunku spółdzielni mieszkaniowej wskazanej we wniosku/. 

§ 5. Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącenia należnych rat pożyczki wraz 

z odsetkami, zgodnie z § 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia za 

pracę wynoszących miesięcznie /kwota cyframi/ zł /słownie – /kwota słownie / złotych/ roz-

poczynając od miesiąca /miesiąc - słownie, rok/ roku. 

§ 6. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nie spłacona pożyczka podlega natychmiasto-

wej spłacie w całości z wyjątkiem: 

– przejścia do innego zakładu pracy na mocy porozumienia między zakładami pracy, 

– rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji zakładu pracy lub jego upadłości, 

– przejścia na emeryturę lub rentę. 

§ 7. W przypadku przejścia do innego zakładu pracy na mocy porozumienia między za-

kładami pracy lub przeniesienia w trybie określonym w art.18 Karty Nauczyciela nie 

spłacona kwota pożyczki może być spłacona jednorazowo przez nowy zakład pracy. 

§ 8. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regu-

laminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolnego w Stanisła-

wowie oraz powszechnie obowiązujące przepisy i zasady prawa cywilnego. 

§ 10. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których jeden otrzymuje pożyczkobiorca, jeden pozostaje w Zespole Szkolnym w Sta-

nisławowie oraz jeden egzemplarz otrzymuje Referat Oświaty Urzędu Gminy Stanisła-

wów /jako jednostka świadcząca obsługę finansowo-księgową dla Zespołu Szkolnego/. 

 (imię i nazwisko pożyczkobiorcy, podpis) 

Dowód Osobisty seria...... Nr ........... 

wydany przez ................................... 

 



Poręczenie spłaty: 

W razie nie uregulowania należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, 

wyrażamy zgodę – jako solidarni współodpowiedzialni – na pokrycie nie spłaconej kwo-

ty wraz z należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę: 

l. /imię i nazwisko poręczyciela/ zamieszkały/a /adres zamieszkania/ zatrudniony/a w /wpisać na-

zwę zakładu pracy/ 

Dowód Osobisty seria...... Nr ........... 

wydany przez ................................... 

 

 

2. /imię i nazwisko poręczyciela/ zamieszkały/a /adres zamieszkania/ zatrudniony/a w /wpisać 

nazwę zakładu pracy/ 

Dowód Osobisty seria...... Nr ........... 

wydany przez ................................... 
 

 

 

 

Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych 

przez nich podpisów. 

 

                      (data, pieczęć i podpis Dyrektora Zespołu Szkolnego  

 

 

 

 

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

            / podpis poręczyciela / 

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

            / podpis poręczyciela / 

Uzgodniono z zakładową organizacją związkową 

Związkiem Nauczycielstwa Polskiego 

Zarządem Oddziału w Mińsku Mazowieckim 

dnia 04 grudnia 2017 r. 

 

 

 


