
Załącznik nr 8 

 

UMOWA 
W SPRAWIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
 

W dniu …………….………………… pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mnichu 

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

zwaną dalej „pożyczkobiorcą” zamieszkałą/ym ….……………………………………….. 

…………………………………………..………………………………………………………. 

pracownicą/kiem Szkoły Podstawowej w Mnichu zawarta została umowa  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mnichu z dnia ………………….………………. 

na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  

(t. jednolity Dz. U. z 2020r.r. poz.1070 ze zm.) została przyznana Pani/Panu………………….   

ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczka w wysokości 

………………………………zł (słownie ……….……………….………….…………………)  

z przeznaczeniem na ……….………………………………………………………………… 

Pożyczka oprocentowana w wysokości 1% w stosunku rocznym. 

 

§ 2 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi ……... Rozpoczęcie 

spłaty pożyczki następuje od dnia ….……….……… w ustalonych ratach miesięcznych w 

wysokości: 1 rata: ……………………… w tym odsetki ……………...……… 

23 / 35/ 47 rat/y po ………………………………. zł 

 

§ 3 

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącenia należnych rat pożyczki wraz 

z odsetkami z §2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 4 

Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie  

w razie: 

a) rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracy z winy pracownika, wskutek 

porzucenia pracy przez pracownika; 

b) przeznaczenie pożyczki na inne cele niż mieszkaniowe; 

c) sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego lub mieszkania, w związku 

z którym pożyczka została udzielona; 

 

§ 5 

Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków 

udzielania pożyczki, zawartych w niniejszej umowie. W przypadku tym jednak zakład pracy 

ustali z pożyczkobiorcą 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 dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t. jednolity Dz. U.  

z 2020r.r. poz.1070 ze zm.). 

§ 8 

Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden otrzymuje zakład pracy, jeden pożyczkobiorca, jeden księgowość szkoły. 

 

 

Na poręczycieli proponuję następujących pracowników SP w Mnichu: 

 

1. Pan/i/ ……….………………………………  
 

zam.   ……………….………………………………………………………..………………... 

 
2. Pan/i/ ………………………………………  

 

zam.   ……………………..…..……………………………………………………………….. 

 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej 

wymienionego ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni 

na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 

 

 

……………………………………..    …………………………………… 
 (podpis pożyczkobiorcy)              (podpis dyrektora) 

 
 

1.  ……………………………………..  
  (podpis poręczyciela) 

 

2.  ……………………………………..  
  (podpis poręczyciela) 

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli 

 

 

            

…………..…………………………………………. 
                                                                               (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 

iż: Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu, 

ul. Kopernika 12, 43-520 Chybie,  REGON 070449122    
Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@b-biodo.pl  

Celem przetwarzania jest udzielenie świadczenia z funduszu socjalnego. Dane są przetwarzane na podstawie 

przepisów prawa art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 

ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator ma podpisane umowy powierzenia 

przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa 
dotyczącymi archiwizacji.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, prawo usunięcia po okresie archiwizacji określonej przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, 

prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych 

jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Podanie przez 

Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczenia. Konsekwencją nie podania danych jest 

niemożliwość udzielenia świadczenia. 
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