
 

Załącznik Nr 9/2 

                                                                                                   do Regulaminu gospodarowania środkami 

                                                                                                   Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

UMOWA 

pożyczki na cele mieszkaniowe 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

zawarta w dniu ………..……… 20.... r. pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 16  

w Gorzowie Wlkp., ul. Dunikowskiego 5 reprezentowanym przez:  

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16– ………………………………………… 

Głównego księgowego – …………………………………………………………….  

zwanych dalej Pracodawcą,  

a Pożyczkobiorcą - emerytem/ rencistą/ (inne)…………………………………..…… *  

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

zamieszkały ……………………..……………………………………………………………. 

legitymującym się: …………………………………………………………………………….                                                                               

                                                                  (nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości) 

zwanym dalej Pożyczkobiorcą, o następującej treści: 

§ 1 

1. Pracodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki  na remont i modernizację mieszkania/domu / 

zakup mieszkania, domu/ przekształcenie mieszkania typu lokatorskiego na własnościowe / 

przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością fizyczną/ 

przebudowę strychu, suszarni/ budowa domu * w 

wysokości ……………………………………………. ………………… zł  

(słownie złotych:……………………………………………….………………………………) 

2. Za Pożyczkobiorcę poręczają dwie osoby, pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 

16. Poręczenia stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

§ 2 

 Udzielona pożyczka podlega spłacie w całości wraz z oprocentowaniem w ……… ratach 

miesięcznych. 

 Pierwsza rata w wysokości …………….… zł. 

(słownie:…………………………………………………………………………….……),  

 a każda następna w wysokości …………........... zł. 

(słownie: …………………………….…………………………………………………....) 

3. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2 %. 



 

4. Należne odsetki za ustalony w ust. 1 okres spłaty pożyczki wynoszą ………………… zł. 

5. Raty płacone będą do ostatniego dnia każdego miesiąca.  

Pierwsza rata wpłacona zostanie do dnia  …………………..…… 20..… r., a ostania rata do 

dnia …………………..20..… r.  

§ 3 

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest bez wezwania do wpłaty na konto Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 16 rachunek bankowy w PKO BP Gorzów Wlkp. …………………. 

…………………..……. należnych rat wraz z oprocentowaniem w terminie jak w § 2 ust. 5. 

2. W przypadku zwłoki w spłacie należnych rat wraz z oprocentowaniem Pracodawca może 

wezwać Pożyczkobiorcę do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. 

§ 4 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 5 

Spłata pożyczki zabezpieczona jest 2 poręczeniami udzielonymi przez pracowników Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., zatrudnionych na czas nieokreślony. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą powszechnie 

obowiązujące przepisy. 

§ 7 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

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

              (Pożyczkobiorca)                                            Podpisy osób działających w imieniu Pracodawcy: 

 

                                                                                                1.......................................................... 

 

 

                                                                            2……………………………………. 

 

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

                                                                                               ( stempel firmowy) 

*niepotrzebne skreślić  



 

 

Załącznik nr 1a do umowy pożyczki 

 

                                                                                Gorzów Wlkp., dnia ………………. 20… r. 

 

…………………..………………………………………. 

(imię i nazwisko pracownika- poręczyciela) 

………………………………………………………….. 

(stanowisko) 

……………………….…………………………………. 

(nazwa, seria i numer dowodu tożsamości) 

 

…………………………………………………………. 

( adres zamieszkania) 

 

PORĘCZENIE SOLIDARNE 

pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………….……………………….. zobowiązuję się względem 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Dunikowskiego 5, 66 – 400 Gorzów Wlkp., jako 

wierzyciel, do solidarnej spłaty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

udzielonej Pożyczkobiorcy …………………………………………………………………. na 

podstawie umowy pożyczki z dnia ………………… 20……… r. na remont i modernizację 

mieszkania/domu / zakup mieszkania, domu/ przekształcenie mieszkania typu lokatorskiego na 

własnościowe / przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością 

fizyczną/ przebudowę strychu, suszarni/ budowa domu* do 

wysokości …………………………….…zł 

(słownie złotych:………………………………………………………………………………..) 

stanowiącej należność główną plus odsetki, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie ureguluje 

zobowiązania wynikającego z tej umowy. 

 

Oświadczam, że znam treść wyżej wymienionej umowy pożyczki. 

 

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

(pieczęć i podpis osoby przyjmującej poręczenie)                                         (czytelny podpis poręczyciela) 

* niepotrzebne skreślić 

 



 

 

Załącznik nr 1b do umowy pożyczki 

 

                                                                                Gorzów Wlkp., dnia ………………. 20… r. 

 

…………………..………………………………………. 

(imię i nazwisko pracownika- poręczyciela) 

………………………………………………………….. 

(stanowisko) 

……………………….…………………………………. 

(nazwa, seria i numer dowodu tożsamości) 

…………………………………………………………. 

( adres zamieszkania) 

 

PORĘCZENIE SOLIDARNE 

 

pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………….……………………….. zobowiązuję się względem Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 16, ul. Dunikowskiego 5, 66 – 400 Gorzów Wlkp., jako wierzyciel, do solidarnej 

spłaty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielonej 

Pożyczkobiorcy …………………………………………………………………. na podstawie umowy 

pożyczki z dnia ………………… 20……… r. na remont i modernizację mieszkania/domu / zakup 

mieszkania, domu/ przekształcenie mieszkania typu lokatorskiego na własnościowe / przystosowanie 

mieszkania lub domu do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością fizyczną/ przebudowę strychu, suszarni/ 

budowa domu* do wysokości …………………………….…zł 

(słownie złotych:………………………………………………………………………………..) stanowiącej 

należność główną plus odsetki, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie ureguluje zobowiązania 

wynikającego z tej umowy. 

 

Oświadczam, że znam treść wyżej wymienionej umowy pożyczki. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby przyjmującej poręczenie)                                         (czytelny podpis poręczyciela) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 



 
Załącznik nr 9 

do Regulaminu gospodarowania środkami 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

                                                                                                                          Gorzów Wlkp. ..…………………… 

                                                                                                                                                                 (data) 

…………..……………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

…………………..…………………………………….. 

(stanowisko) 

……………………………………………………………………………….. 

(adres zamieszkania) 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie pożyczki na remont i modernizację mieszkania/domu / zakup 

mieszkania, domu/ przekształcenie mieszkania typu lokatorskiego na własnościowe / przystosowanie mieszkania lub 

domu do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością fizyczną/ przebudowę strychu, suszarni/ budowa domu*  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie ……………… zł. 

słownie:………………………..…………….………………………………………...….……, którą zobowiązuję się 

spłacić w ………. miesięcznych ratach wraz z oprocentowaniem. 

 

Oświadczam, że jestem …………………………………. ………mieszkania/domu*  

                                                             (określić tytuł prawny) 

i otrzymaną pożyczkę wykorzystam na cel wskazany w niniejszym wniosku. 

 

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

                                                                                                      (czytelny podpis wnioskodawcy) 

* niepotrzebne skreślić 

 

Przyznano pożyczkę na remont i modernizację mieszkania/domu / zakup mieszkania, domu/ przekształcenie 

mieszkania typu lokatorskiego na własnościowe / przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób  

z ograniczoną sprawnością fizyczną/ przebudowę strychu, suszarni/ budowa domu *  

w kwocie ………………….. zł. Słownie:…………………………………………………….. do spłaty w ………… 

ratach.  

 

Członkowie komisji socjalnej: 

 

Zatwierdzam: ………………………………….. 

(podpis dyrektora ZSO nr 16) 

 

 
 


