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Załącznik Nr 7  do Regulaminu ZFŚŚ 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 

 
 

 
Umowa Nr............./.............. 

w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe 
 

Zawarta w dniu......................................... 

Pomiędzy: 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w imieniu którego działa Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 

………………………………………………………….., 

zwanym w dalszej części umowy „Pożyczkodawcą”, 

przy kontrasygnacie Głównej księgowej Kuratorium - ………………………….…………………. 

a   

Panem/ią..................................................................................................................................... 

zam................................................................................................................................................. 

NIP………………………………..........legitymującym/ą się dowodem osobistym serii ………… Nr ............................... 

wydanym przez…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą” 
o następującej treści: 

§ 1 
Ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy 

pożyczkę w wysokości .................................. zł  

(słownie: ..................................................................................................................................... złotych ………../100) 

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

 
§ 2 

1. Pożyczka na cele mieszkaniowe podlega oprocentowaniu w wysokości 3% przyznanej pożyczki.  

2. Oprocentowanie jest  płatne jednorazowo w całości od kwoty przyznanej pożyczki i wynosi: 

………………… zł (słownie:……………………………………  złotych …………/100). 

 
§ 3 

1. Pożyczka podlega spłacie w całości ......................w..............ratach miesięcznych. 

2. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od miesiąca.....................w ratach miesięcznych, tj.: 

1) rata odsetkowa  -  ............................ zł 

2) kolejne raty  -    ................................. zł 

3) ostatnia rata  -  .................................. zł 

 
§ 4 

Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę do potrącenia należnych rat pożyczki wraz z odsetkami, 
określonych w § 3 niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia i innych należności z tytułu 
zatrudnienia w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 
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§ 5 
1. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy lub przejścia na emeryturę, lub rentę z Kuratorium Oświaty 

w Bydgoszczy, pozostała do spłacenia kwota pożyczki  podlega natychmiastowej  spłacie 

w całości wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Pożyczka nie podlega natychmiastowej spłacie w przypadkach określonych w ust.1, jeżeli pożycz-

kobiorca uzyska zgodę Kuratora na spłatę pożyczki na dotychczasowych warunkach, po uprzed-

nim uzyskaniu zgody w tym przedmiocie poręczycieli zatrudnionych w Kuratorium. Zgoda tych 

podmiotów musi być wyrażona na piśmie. 

§ 6 
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują 
Pożyczkodawca, Komisja Socjalna i Pożyczkobiorca. 
 
Umowę poręczają: 
 
Poręczyciele 
 
1. Pan/i........................................................................zamieszkały/a w...................................................... 

ul................................................legitymujący/a się dowodem osobistym seria....................Nr.................... 

wydanym w dniu..............................................przez.................................................................................. 

2. Pan/i........................................................................zamieszkały/a w...................................................... 

ul................................................legitymujący/a się dowodem osobistym seria....................Nr.................... 

wydanym w dniu..............................................przez.................................................................................. 

 
My niżej podpisani solidarnie poręczamy spłatę pożyczki do pełnej wysokości wraz z należnymi 
odsetkami oraz kosztami ewentualnego postępowania w sprawie. Jednocześnie oświadczamy, że 
wyrażamy zgodę na potrącanie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę 
w razie nieuregulowania w terminie pożyczki. 
 
1. ........................................................................... 
                (podpis poręczyciela) 
 
2. ........................................................................... 

 (podpis poręczyciela) 
 
 

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
Dyrektor Wydziału lub Przewodniczący Komisji Socjalnej 

 

  
Pożyczkodawca Pożyczkobiorca 

 
 

…………………………………….………………. 

 
 

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

 


