
Załącznik nr 9

UMOWA Nr ……………….

w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spisana w dniu

………………………… pomiędzy:

Zespołem  Szkół  i  Placówek  nr  1  w  Katowicach  reprezentowaną  przez  Dyrektora  mgr  Jerzego

Bakowskiego,

A  Panią/Panem  …………………………………………………………………………………………

zamieszkałą/ym  ….……………………………………………………………………………... dowód

osobisty seria ……… nr ……………… wydany przez …………………………………..........

……………………………………………… zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”.

§1

W oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół i Placówek nr 1

w Katowicach, udziela się pożyczki w wysokości:

………………………  +  odsetki  ……………….  razem  ..…………………….  (słownie

…………………………………………………………………..),  która  przeznaczona  jest  na

……………………………………………………………………. . 

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 3% od kwoty przyznanej.

§2

1. Przyznana  pożyczka  wraz  z  odsetkami  podlega  spłacie  w  całości.  Okres  jej  spłaty  wynosi

………………..

2. Spłata  pożyczki  następuje  od  dnia  ……………………………  do  …………………………  

w miesięcznych ratach po:

1  x   ………………..

    ..…..   x   ………………..



§3

Pożyczkobiorca  upoważnia  zakład  pracy  do  potrącania  należnych  rat  pożyczki  zgodnie         

z §2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę. 

§4

1. Nie spłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagana w przypadku wygaśnięcia stosunku 

pracy, rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy, rozwiązania stosunku pracy 

przez pracownika lub zakład pracy za wypowiedzeniem.

2. W  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  z  Pożyczkobiorcą  z  innych  przyczyn,  Pracodawca

zastrzega  sobie  prawo  ustalenia  nowego  trybu  i  sposobu  spłaty  pożyczki    

z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. Powyższe zastrzeżenie nie

dotyczy przypadków przejścia na emeryturę lub rentę, oraz rozwiązania stosunku pracy w drodze

wypowiedzenia za porozumieniem stron.

§5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach, oraz obowiązujące

przepisy prawa cywilnego. 

§6

Udzielenie pożyczki, o której mowa w §1 niniejszej umowy, uzależnione jest od poręczenia dwóch

osób  będących  pracownikami  Zespołu  Szkół  i  Placówek  nr  1  w  Katowicach,  z  którymi  zawarto

umowę o pracę na czas nieokreślony.

§7

Pożyczkobiorca oświadcza, że znany mu jest Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach i umowa, którą podpisuje.

§8

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

Pożyczkobiorca oraz Pracodawca .

                    



Poręczyciele:

1. ……………………………………………… zam.: ……………………………………………..

dow. osob. seria, nr: …………………………… wydany przez ………………………………….. 

……………………………………………………….

2. ……………………………………………… zam.: ……………………………………………..

dow. osob. seria, nr: …………………………… wydany przez ………………………………….. 

……………………………………………………….

Oświadczam, jako poręczyciel, że znany mi jest  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach i umowa, którą podpisuję.

W razie  nieuregulowania  należności  we właściwym terminie  przez  pożyczkobiorcę,  wyrażam

zgodę  –  jako  współodpowiedzialny  –  na  pokrycie  nie  spłaconej  kwoty  wraz  z  należnymi

odsetkami z moich wynagrodzeń za pracę.

Podpisy poręczycieli:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

                                                                         ……..................................................
                                                                                                              Data i podpis pożyczkobiorcy

    ……………………………………..         ……………………………………
                        (stempel placówki)                                                                     Podpis Dyrektora szkoły


