
Załącznik nr 6 do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 z dnia 8 listopada 2011r. 

  
U M O W A  Nr  ………….. 

 
zawarta w dniu   …………….  pomiędzy : 
Państwową WyŜszą Szkołą Zawodową w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1 
zwaną dalej PoŜyczkodawcą, w imieniu której działa : 
prof. dr hab.inŜ. Zbigniew Walczyk  - Rektor 
a Panią/Panem 
……………………………………………………………………………… 
zwanym dalej PoŜyczkobiorcą. 
 

§ 1 
 
PoŜyczkodawca przyznaje PoŜyczkobiorcy ze środków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych pomoc na następujące cele mieszkaniowe :  
................................................................................................................................................ 
w wysokości ............ (słownie : ...................................................................………………) 
 

§ 2 
 

1. Wypłacona poŜyczka podlega spłacie w ..... ratach miesięcznych.  
2. Okres spłaty poŜyczki wynosi ........ miesięcy, poczynając od dnia ……………. 
3. Kwota raty wynosi .......................... 

 
§ 3 

 
PoŜyczkobiorca upowaŜnia PoŜyczkodawcę do potrącania naleŜnych rat poŜyczki 
zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, 
poczynając od dnia ………………….. 
 

§ 4 
 
1. Nie spłacona poŜyczka lub jej część staje się natychmiast wymagalna w przypadku : 

1) rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy, 
2) rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracownika, 
3) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1 

Kodeksu pracy. 
 2. W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę, nie wymienionych w ust.1, 
forma spłaty poŜyczki będzie określana przy uwzględnieniu wniosku PoŜyczkobiorcy 
przez PoŜyczkodawcę. 
 

§ 5 
 

 Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności. 

 



 
 

§ 6 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej WyŜszej Szkole 
Zawodowej w Elblągu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 

§ 7 
 

1. PoŜyczkobiorca oświadcza, Ŝe znane mu są postanowienia Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej WyŜszej Szkole 
Zawodowej w Elblągu. 

2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden 
egzemplarz umowy otrzymuje PoŜyczkobiorca. 

 
 
..................................................                                       .................................................. 
                  PoŜyczkodawca                                                                                                  PoŜyczkobiorca 

 
Poręczenie spłaty : 
 
W razie nieuregulowania naleŜności we właściwym terminie przez PoŜyczkobiorcę 
wyraŜamy zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni,  na pokrycie niespłaconej kwoty 
poŜyczki. 
 
 
1. Pan/i .............................................................................................................................. 
    zam. .............................................................................................................................. 
    dowód osobisty ............................................................................................................. 
 
                                                                                              ............................................ 
                                                                                                                                      data i czytelny podpis 

 
2. Pan/i .............................................................................................................................. 
    zam. .............................................................................................................................. 
    dowód osobisty ............................................................................................................. 
 
 
                                                                                              ............................................. 
                                                                                                                                       data i czytelny podpis 

     
 
Potwierdzam wiarygodność podpisów złoŜonych przez PoŜyczkobiorcę i poręczycieli. 
 

 
 

....................................................... 
                                                                                                                  data, pieczęć i podpis sekretarza Komisji  


