Za cznik nr 6 do Regulaminu Zak adowego Funduszu wiadcze Socjalnych w ZSP nr 1
im. TOW „Gryf Pomorski” w Chojnicach

UMOWA NR ………………….
po yczki na cele mieszkaniowe z Zak adowego Funduszu wiadcze Socjalnych przy Zespole Szkó
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach

zawarta w dniu ………………..……. pomi dzy Zespo em Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach,
w imieniu którego dzia a ………………………………………. - Dyrektor,
a Panem /Pani
………………………………………………………………………………………………………………..
zamieszka ym/zamieszka
………………………………………………………………………………………………………………..
legitymuj cym/legitymuj
si dowodem osobistym serii nr ……………………..………………………
zwanym/zwan dalej Po yczkobiorc .
§1
Decyzj Dyrektora nr …………………………..…….. z dnia ………………..….……………….. podj
w porozumieniu z w ciwymi organami zwi zków zawodowych w trybie i na zasadach okre lonych ustaw
z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o zak adowym funduszu wiadcze
socjalnych / Dz. U. Nr 70 poz. 335 z 1996 roku/ - zosta a przyznana Panu /Pani/ ze rodków Zak adowego
Funduszu wiadcze Socjalnych po yczka w wysoko ci ……………………………………………………… z
ownie
……………………………………………………………………………………………………………………
z przeznaczeniem na
………………………………………………………………………………………...………………………….
§2
1. Po yczka podlega sp acie w ca ci w ………………………………………………………….……. ratach
miesi cznych; pierwsza rata w wysoko ci ……………………………………………..………………… z
stanowi ca oprocentowanie po yczki, druga rata w wysoko ci ………………………………….…….. z ,
a ka da nast pna w wysoko ci ………………………………………… z .
2. Raty p acone b
w dniu otrzymywania wynagrodzenia. Pierwsza rata wp acona zostanie do dnia
…………………………………………………………..
3. Po yczka jest oprocentowana. Oprocentowanie jest sta e i wynosi 3% wysoko ci przyznanej po yczki.
Oprocentowanie jest p atne jednorazowo w ca ci jako pierwsza rata.
§3
Po yczkobiorca upowa nia zak ad pracy do potr cania nale ytych rat i oprocentowania z przys uguj cego
mu wynagrodzenia i innych nale no ci z tytu u zatrudnienia ( umowa o prac ).
Upowa nienie to dotyczy tak e sp aty po yczki w razie postawienia jej do natychmiastowej sp aty.

§4
Nie sp acona kwota po yczki, staje si natychmiast wymagaln , w przypadku:
a) rozwi zania stosunku pracy przez po yczkobiorc w drodze samowolnego porzucenia pracy
b) rozwi zania z po yczkobiorc stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy.
c) rozwi zania stosunku pracy przez Po yczkobiorc w drodze wypowiedzenia.

§5
Rozwi zanie stosunku pracy bez winy pracownika z wyj tkiem przypadku, o którym mowa w § 4 pkt c,
nie powoduje zmiany warunków udzielenia po yczki zawartej w niniejszej umowie. W przypadku tym jednak
zak ad ustali w porozumieniu z Po yczkobiorc sposób sp aty i zabezpieczenie po yczki.
§6
Do umowy maj zastosowanie postanowienia Regulaminu Zak adowego Funduszu wiadcze Socjalnych
zatwierdzonego dnia 01 maja 2011 r. w szczególno ci dotycz ce: umorzenia po yczki, wysoko ci odsetek w razie
naruszenia lub wypowiedzenia umowy, niezw ocznego zwrotu po yczek w ca ci wraz z odsetkami ustawowymi.
§7
Zmiana warunków okre lonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.
§8
W sprawach nieregulowanych niniejsz umowa maj zastosowanie przepisy ustawy o Zak adowym Funduszu
wiadcze Socjalnych ( Dz. U. Nr 70 z 1996 r. poz. 335) i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Na por czycieli proponuj pracowników zatrudnionych w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach przy ul. Ko cierskiej 11
1. Pana/Pani
…………………………………………………………………………………………………………………
zamieszka ego/zamieszka
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Seria i numer dowodu osobistego ………………………………………………………………..
2. Pana/Pani
…………………………………………………………………………………………………………………
zamieszka ego/zamieszka
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
Seria i numer dowodu osobistego ………………………………………………………………..
W razie nieuregulowania we w ciwym terminie po yczki zaci gni tej przez wy ej wymienionego/n
ze rodków ZF S wyra amy zgod jako solidarnie wspó odpowiedzialni na pokrycie nale nej kwoty
z odsetkami z naszych wynagrodze .
1. ………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………
Stwierdzam zgodno

podpisów por czycieli wymienionych pod poz. 1 i 2

……………………………………………………
/piecz zak adu pracy/

…………………………………………
/podpis i piecz przedstawiciela zak adu pracy/

§ 10
Sp aty rat po yczki nale y przekazywa na konto Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji
Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach:
………………………………………………………………………………………………………………..
§ 11
Niniejsza umowa zosta a sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach
- ksi gowo i jeden Po yczkobiorca.

………………………………………………………
/podpis Po yczkobiorcy/

……………..……………………
/piecz i podpis Dyrektor

