REGULAMIN ZFŚS

SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 IM. ŚW. M. M. K0LBEGO W CHMIELNIKU

Załącznik nr 6

Umowa
dotycząca pomocy zwrotnej z ZFŚS
pożyczka na cele mieszkaniowe
Zawarta w dniu ……............................, pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 im. Św. M. M. Kolbego
w Chmielniku zwanym dalej zakładem pracy, w imieniu którego działa dyrektor mgr Bożena
Gwizdała,
a Panem/Panią ..................................................................................................................................
(imię i nazwisko pożyczkobiorcy, miejsce jego pracy)

zamieszkałym/łą w ..............................................................................................................................
(adres z kodem pocztowym)

legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ……….. nr ……………………………………………..
wydanym przez ………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”.
§1
Na podstawie decyzji z dnia ............................................ Pracodawca przyznaje Pożyczkobiorcy
pożyczkę na remont mieszkania, domu ze środków ZFŚS.
w
wysokości
..........................
zł
słownie
………….............................................................................zł.
§2
Wypłacona pożyczka w łącznej kwocie ................................... zł. podlega spłacie w całości,
w ....................... ratach miesięcznych. Okres spłaty pożyczki wynosi ................ miesiące,
poczynając od dnia ......................................................... roku.
§3
1. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki zgodnie z § 2
niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę poczynając od dnia
................................................................. roku. I rata wynosi ................... zł, a następne ..................
raty po....................zł każda.
2. Pożyczkobiorca, który zgodnie z art.87 ¹§ 1 i art. 91 Kodeksu Pracy nie osiąga minimalnego
wynagrodzenia, zobowiązany jest wpłacać do kasy lub na konto Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Św.
M. M. Kolbego w Chmielniku, do 10 dnia każdego miesiąca, raty z tytułu spłaty pożyczki w ustalonej
wysokości.
3. W przypadku zalegania ze spłatą pożyczki mieszkaniowej przyznane pożyczkobiorcy
świadczenia (zapomogi, dofinansowania urlopowe) są zaliczane na poczet zaległego zadłużenia.
§4
Nie spłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
a) porzucenia pracy przez pożyczkobiorcę,
b) rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy,
c) wykorzystania pożyczki na inny cel, niż określony w umowie.
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§5
W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn, Pracodawca
zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty, z ewentualnym ograniczeniem
liczby rat i czasu spłacania należności.
Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków przejścia na emeryturę lub rentę, oraz rozwiązania
stosunku pracy w drodze wypowiedzenia za zgodą stron.
§6
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa
cywilnego.
§8
1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu Zakładowego ZFŚS
i niniejszej umowy, którą podpisuje.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego
ze stron umowy.
Chmielnik, dnia .....................................20.... r
.............................................................................
(imię i nazwisko pożyczkobiorcy, podpis)

………………………………..
(data, pieczęć i podpis dyrektora)

Poręczenie spłaty:
W razie niespłacania przez okres dłuższy niż trzy miesiące raty pożyczki zaciągniętej przez
Pożyczkobiorcę ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na
pokrycie należnej kwoty z wynagrodzeń przysługujących nam z tytułu stosunku pracy łączącego nas
z Zakładem Pracy. Równocześnie oświadczamy, iż znana jest nam treść Regulaminu ZFŚS
dotycząca przyznawania pożyczek mieszkaniowych.
1.Pan/.......................................................................
zam…………………...............................................
Legitymująca się Dowodem Osobistym seria ....... Nr ..............
wydany przez .............................. w ............................................................................
..........................................................
(data i czytelny podpis)

2.Pan/.......................................................................
zam…………………...............................................
Legitymująca się Dowodem Osobistym seria ....... Nr ..............
wydany przez .............................. w ............................................................................
..........................................................
(data i czytelny podpis)

Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich
podpisów:
.....................................................................
(data, pieczęć i podpis dyrektora)
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