Umowa
w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
na cele mieszkaniowe
W dniu ............................. pomiędzy Oświatą Miejską zwanym dalej pracodawcą w imieniu którego działają
..................................................................... a Panią/Panem ...........................................................................
zwanym dalej pożyczkobiorcą zamieszkałym w ...............................................................................................
zatrudnionym w ................................................................................................................................................
została zawarta umowa o następującej treści :
§1
Decyzją Dyrektora Oświaty Miejskiej w Otwocku z dnia .............................. podjętą w trybie i na zasadach
określonych przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz. U. z 2015 poz.111 ze zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi została przyznana Pani
Panu................................................................... ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
pożyczka w wysokości .................................. zł, oprocentowana ..............% w stosunku rocznym , z
przeznaczeniem na................................................................................................................................. .
§2
1.Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres ..................... miesięcy.
Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia .............................. w równych ratach miesięcznych
pierwsza rata ................. zł. pozostałe ......... po ................... zł
.
2.Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami
określonymi w § 1 niniejszej umowy przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, nagród, premii zasiłku
chorobowego poczynając od dnia ................................. .
§3
Nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagana w przypadku:
a) rozwiązania umowy o pracę przez pracownika,
b) rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z winy pracownika,
c) stwierdzenia, że pożyczka została przydzielona na podstawie nieprawidłowych danych,
d) stwierdzenia, że pożyczka została wykorzystana w całości na inne cele niż określone w umowie
pożyczki zawartej z zakładem pracy.
§4
Rozwiązanie stosunku w drodze porozumienia stron, bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków
udzielenia pożyczki zawartych w umowie . W takim wypadku zakład pracy ustali w
porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki .

§5
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności .

§6
W sprawach nie regulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 poz. 111 ze zm.) oraz obowiązujący Regulamin
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .
§7
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla pracodawcy i
pożyczkobiorcy .
Na poręczycieli proponuję:
1. .....................................................................pracownik......................................................zam. ........................
(Placówka)

..........................................................leg. się dow. osob. seria nr ........................................................................
2. ...................................................................pracownik......................................................zam. ........................
(Placówka)

..........................................................leg. się dow. osob. seria nr ........................................................................

Za zobowiązania pożyczkobiorcy poręczam i w razie nieuregulowania
we właściwym terminie pożyczki przez pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę na
pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń oraz
innych świadczeń należnych z tytułu stosunku pracy.
1) .................................................................. 2) ............................................................................
(podpis poręczyciela)
( podpis poręczyciela)
Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli wymienionych w poz. 1;2.

........................................................................
(podpis osoby potwierdzającej podpisy)

................................................................
( podpis pożyczkobiorcy)

......................................................
(podpis dyrektora Oświaty Miejskiej)

Załącznik Nr 4

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI
z zakładowego funduszu mieszkaniowego
...............................................
( imię i nazwisko)
.................................................
(adres zamieszkania)
(miejsce pracy)…………………………….

Proszę o przekazanie świadczenia:

□ przelewem na wskazane konto bankowe:
Dane dot. konta (imię i nazwisko, adres): ………………………………………………………......................
……………………………………………………………………….

□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
1.Budowa domu ,wkład mieszkaniowy, zakup domu ,mieszkania
Proszę o przyznanie mi ze środków zakładowego funduszu mieszkaniowego pożyczki w wysokości
....................... zł słownie ............................................................................. z przeznaczeniem na
................................................................................................ .
2.Remont mieszkania , domu.
Proszę o przyznanie mi ze środków zakładowego funduszu mieszkaniowego pożyczki w wysokości
....................... zł słownie ............................................................................. z przeznaczeniem na
.................................................................................................. .

KOSZTORYS
L.p. Zakres prac

Wartość materiałów

Wartość
robocizny

Razem

Wysokość dochodu przypadającego na jednego członka rodziny ..................................................
Data złożenia wniosku ...........................................
Podpis pożyczkobiorcy ....................................

Oświadczam, że wynagrodzenie mojego współmałżonka ......................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)
..................................................................................................................................................................
wynosi ................................. słownie .......................................................................................................

...........................................................
( podpis wnioskodawcy )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA WNIOSKODAWCY
Zaświadcza się , że Pan ( i ) ................................................................................................................
jest/ był / a/ zatrudniona w ..........................................................................................................................
( nazwa zakładu pracy)
od dnia ................................. na czas .......................................................................................................
z wynagrodzeniem miesięcznym........................................................................................................... .

data ...................................

......................................................
( pieczęć i podpis dyrektora)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------POTWIERDZENIE ZAMIESZKANIA
Wnioskodawca /współmałżonek wnioskodawcy/ jest
…………………………………………………………..(najemcą/właścicielem ; mieszkania/domu) o powierzchni
mieszkalnej .................. m2 .
Zamieszkuje od roku ........................................................................................................

Data .......................................

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

(pieczęć i podpis potwierdzającego)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinia o stanie zadłużenia wnioskodawcy z zakładowego funduszu mieszkaniowego .
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Data ..........................................

..............................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

DECYZJA O PRZYZNANIU POŻYCZKI
z dnia ...................
Oświata Miejska w Otwocku przyznaje Pani /u/...................................................
z zakładowego funduszu mieszkaniowego pożyczkę w wysokości ....................
słownie ............................................................................. z przeznaczeniem na
............................................................. i na warunkach ustalonych w umowie
zawartej wg zasad określonych w obowiązujących przepisach.
Pożyczka podlega spłacie przez okres ............ lat/miesięcy, raty miesięczne
wynoszą
Pierwsza ............ pozostałe ......... po ..............
Podpisy komisji

Dyrektor Oświaty Miejskiej

..................................................
(Pieczęć i podpis)

Oświadczenie poręczycieli:
Znana jest nam wysokość pożyczki , którą poręczam Pani /u/.............................
......................................... w wysokości ....................... słownie .........................
..............................................................................................................................
Podpisy poręczycieli: 1 poręczyciel

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

2 poręczyciel

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

