
Załącznik nr 10 
do Regulaminu ZFŚS 
 

UMOWA 
w sprawie udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS 

 
W dniu ……………………………….. pomiędzy Dyrektorem ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie Panem/Panią 

…………………………………………………….………………………..…… (pożyczkodawcą) a pracownikiem Szkoły Panią/Panem 

…………………………………………………………………… (pożyczkobiorcą) zam. ………………………………………………………….……. 

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

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Zgodnie z decyzją pracodawcy z dnia ………………………….. r. została przyznana pożyczkobiorcy pożyczka na cele 

mieszkaniowe w wysokości ………………………zł (sł.: ……………………………………………………………………..……………………) 
oprocentowana w wysokości 3% w stosunku rocznym. 

2. Pożyczka zostanie wypłacona przelewem bankowym na podany poniżej nr konta: 
 

Nazwa banku  

Nr konta  

 
§ 2 

1. Przyznana pożyczka podlega spłaceniu w całości. 
2. Strony zgodnie ustalają okres jej spłaty na  …………………………mce/mcy. 
3. Pożyczka wraz z odsetkami będzie spłacana w miesięcznych ratach w wysokości: 

a) pierwsza rata ……………………………………………. 
b) pozostałe raty …………………………………………… 

począwszy od dnia ………………………………………………… 
4. Pożyczkobiorca wyrażą zgodę na potrącanie kolejnych rat pożyczki z przysługującego mu wynagrodzenia 

za pracę. 
5. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przed terminem spłaty pożyczki, niespłacona pożyczka podlega 

natychmiastowej spłacie w całości. Pożyczkodawca może wyrazić zgodę na spłatę pożyczki po ustaniu stosunku 
pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. 

 
§3 

 
1. W razie niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek jej spłaty przechodzi na niżej wymienionych 

poręczycieli: 

 

Poręczyciel       Poręczyciel    
   

Imię i nazwisko  Imię i nazwisko 
   

Adres  Adres 
 
2. Poręczyciele składają pisemne poręczenie, które stanowi integralną część Umowy. 
 



 2
§4 

 
1. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz Regulamin ZFŚS w ZPSM im. F. Chopina w Warszawie. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch  jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u pracodawcy, 

a drugi otrzymuje pożyczkobiorca. 
 
 
 
 
…………………………………………………….  ……………………………………………………. 

podpis pożyczkobiorcy  podpis dyrektora 
   

…………………………………………………….  ……………………………………………………. 
podpis poręczyciela  podpis poręczyciela 

 
 
 

 
 
Wyliczenie rat pożyczki wraz z odsetkami:  
 

odsetki = kwota pożyczki x 3 x 
liczba miesięcy 

+ 1 = 
 

x 
 

= 
100 24 100 24 

 
Łącznie: kwota pożyczki + odsetki = ……………………….. 
Miesięczne raty wraz z odsetkami wynoszą: 1 x …………… + ….. x ……….. = ……………………….. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE – DANE OSOBOWE 
 
1. Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu jest Zespół Państwowych 

Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie ul. Bednarska 11, 00-310 Warszawa. 
2. Dane przetwarzane są na potrzeby przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenia ich wysokości. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się z pełną informacją dotyczącą przetwarzania danych, która znajduje 

się w Rozdziale XIII Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
 
 
 
 
 

………………………………………. 
(data i podpis uprawnionego) 

 
  
 


