
Zał. nr 3 

UMOWA  

POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ 

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

W  dniu ................. - ................. 20 ...... r. pomiędzy IMD i K  PAN   zwanym   dalej   „Zakładem pracy”, 

w imieniu, którego działa Pan ........................................................................................................................, 

a  Panem / Panią ....................................................................................... zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”, 

zatrudnionym(ą) w ........................................................................................................................................., 

zamieszkałym w ............................................................................................................................................. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Decyzją Dyrektora IMD i K  PAN z dnia  ............... - ........... 20 ...... r., na podstawie „Regulaminu 

wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w IMD i K  PAN”  została przyznana  

Panu / Pani  ........................................................................................... ze środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych pożyczka w wysokości ....................................................... zł. 

(słownie zł. ...................................................................................) oprocentowana w wysokości ............. % 

w stosunku rocznym z przeznaczeniem na ..................................................................................................... 

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

 

§ 2 

Zakład pracy zobowiązuje się kwotę wymienioną w § 1 przelać na konto Spółdzielni*, pożyczkobiorcy* 

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

w terminie ....................... dni od podpisania niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Przyznana pożyczka wraz z oprocentowaniem podlega spłacie w całości w okresie ............... lat. 

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ............ - ............. 20 .... r. i następować będzie 

w równych ratach miesięcznych (z wyjątkiem pierwszej raty) po ................................. zł. Pierwsza rata 

wynosi .......................... zł. 

 

§ 4 

1. Pożyczkobiorca (dotyczy osób zatrudnionych w IMD i K PAN) upoważnia zakład pracy do 

potrącania ratalnych spłat pożyczki wraz z odsetkami, zgodnie z § 3 niniejszej umowy, 

z przysługującego mu: wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego. 

 

 

 



§ 5 

1. Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie w przypadku 

rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia stosunku pracy. 

2. Przepisu § 5 ust. 1 nie stosuje się dla pracowników: 

 z którymi umowa o pracę została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, 

 przechodzących na emeryturę lub rentę. 

 

§ 6 

W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki pożyczkobiorca zobowiązuje się do dostarczenia, po określeniu 

wysokości pożyczki przez Komisję ds. ZFŚS, pisemnego poręczenia 2 pracowników zatrudnionych na 

czas nie określony w IMD i K PAN. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z IMD i K  PAN przez 

poręczyciela lub poręczycieli przed upływem spłaty całej pożyczki pożyczkobiorca zobowiązuje się do 

przedstawienia w terminie 2 tygodni od daty rozwiązania stosunku pracy poręczyciela z IMDiK 

poręczenia (poręczeń) innego (innych) pracowników IMDiK zatrudnionych w Instytucie na czas 

nieoznaczony tak, aby Instytut dysponował dwoma poręczeniami aktualnych pracowników. W przypadku 

niedochowania tego warunku przez Pożyczkobiorcę w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, 

Zakład Pracy upoważniony będzie do wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie natychmiastowym i 

żądania od Pożyczkobiorcy zwrotu całej niespłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami. Poręczenie 

stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy dotyczące Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: pożyczkobiorca, 

księgowość, kasa i stanowisko pracy do spraw socjalnych. 

 

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

(podpis Dyrektora)       (podpis Pożyczkobiorcy) 

 

 

 

 

 

Wiarygodność podpisu pożyczkobiorcy stwierdzam 

 

 

 

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

(podpis Gł. Księgowego)   (data i podpis, pieczątka prac. Działu Spraw Osobowych)  
 


