
 zał. nr 6

UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA POŻYCZKI  Z ZAKŁADOWEGO 
FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Umowa  zostaje  zawarta  pomiędzy  Planetarium  i  Obserwatorium  Astronomicznym   im.  Mikołaja 
Kopernika w Chorzowie, zwanym dalej zakładem pracy, reprezentowanym przez  Lecha Motykę – 
Dyrektora

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

zwanym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym w …..................................................................................

§ 1 

Ze środków ZFŚS została przyznana pożyczka w wysokości ..................................... złotych
 
z przeznaczeniem na....................................................................................................................................

Odsetki od kwoty pożyczki naliczone będą w wysokości 3% od kwoty przyznanej pożyczki i będą 
uwzględnione w pierwszej racie pożyczki.

§ 2

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres.............lat. 
Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ….................. 
I rata wraz z należnymi odsetkami w wysokości …………………, następne raty  
w wysokości ……………… 

§ 3 

Pożyczkobiorca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  należnych  rat  pożyczki  wraz  z  odsetkami 
z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę,  wynagrodzenia chorobowego i zasiłku 
chorobowego poczynając od podanego wyżej dnia spłaty pierwszej raty.

W  przypadku  nie  udzielenia  upoważnienia  do  potrącania  należnych  rat  z  wynagrodzenia,  na 
pożyczkobiorcy ciąży obowiązek wpłacania należności do kasy Planetarium lub na konto: ING Bank 
Sląski  30 1050 1214 1000 0007 0005 4679  w miesięcznych ratach pożyczki w terminie do 15-tego 
każdego miesiąca.

§ 4 

Niespłacona  pożyczka  podlega  natychmiastowej  spłacie  w  całości  wraz  z  należnymi  odsetkami 
w razie: wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie porzucenia pracy przez pracownika, rozwiązania 
stosunku  pracy  w  trybie  art.  52  kodeksu  pracy,  rozwiązania  umowy  o  pracę  przez  pracownika 
z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron. 
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§ 5

Rozwiązanie stosunku pracy na zasadzie porozumienia między zakładami pracy, o ile nowy zakład 
pracy wyraża zgodę na piśmie na przejęcie zadłużenia pracownika i dług ten ureguluje oraz przejście 
pożyczkobiorcy  na  emeryturę  lub  rentę  nie  powoduje  zmiany  warunków  udzielenia  pożyczki, 
zawartych  w  niniejszej  umowie.W  takich  przypadkach  Planetarium  ustali  w  porozumieniu 
z pożyczkobiorcą sposób spłaty pożyczki.

§ 6

Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  kodeksu cywilnego.
          

§ 8

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dla pożyczkobiorcy, 
księgowości i do akt osobowych. 

Na poręczycieli proponuję:

1...................................................zamieszkałym w.....................................................................................

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

dowód osobisty nr …................................ wydany przez...........................................................................

2...................................................zamieszkałym w.....................................................................................

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

dowód osobisty nr …................................ wydany przez...........................................................................

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej  ze środków zakładowego 
funduszu  świadczeń  socjalnych  przez  wyżej  wymienionego,  jako  solidarnie  współodpowiedzialni 
wyrażamy zgodę na spłacanie należnej kwoty wraz    z odsetkami.

Podpisy poręczycieli: 1.     ..............................................................

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

...................................................... ...................................................
data,podpis pożyczkobiorcy podpis dyrektora
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