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Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu  

Świadczeń Socjalnych w Narodowym Instytucie Geriatrii, 

Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie 

 

 

UMOWA POŻYCZKI 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie dnia …../……./……. r., pomiędzy:  

1. Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, zwanym dalej 

Pożyczkodawcą,  

reprezentowanym przez Panią …………………………………………………… –    Z-cę   Dyrektora  

ds. Ekonomiczno-Finansowych,  

a  

2. Panią/ Panem ……………………………………. (PESEL: …………………………)  

seria i numer dowodu osobistego ……………………………..zamieszkałą/-łym   ……………… 

……………………….., zwaną/-nym dalej Pożyczkobiorcą, 

przy udziale poręczycieli: 

3. Pana/Pani  ……………………………….  (PESEL: ……………………..), seria i numer dowodu 

osobistego …………………………,  

oraz  

4. Pana/Pani …………………………. (PESEL: ……………………), seria i numer dowodu osobistego 

…………………………..zwanych dalej Poręczycielami. 

 

§ 1. [Cel i wysokość pożyczki] 

Na podstawie przepisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (zwanego dalej: 

Regulaminem) Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczkę ze środków Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych (zwanego dalej: Funduszem) na cele mieszkaniowe, 

określone w §6 Regulaminu, tj. na  remont i modernizację domu w wysokości …………..,- zł 

(słownie: …………………………. zł). 

 

§ 2. [Oprocentowanie pożyczki, okres spłaty, raty] 

1. Pożyczka podlega spłacie w całości wraz z odsetkami.  

2. Okres spłaty wynosi …… miesiące, począwszy od dnia ………………………… r. 

3. Oprocentowanie pożyczki wynosi ……% w stosunku rocznym. 
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4. Odsetki za cały okres spłaty, o którym mowa w ust. 1, wynoszą ……………- zł (słownie: 

…………………….. zł ). 

5. Spłata pożyczki wraz z odsetkami regulowana będzie w …… miesięcznych ratach,  tj. 

pierwsza rata wynosić będzie ……..,-zł a kolejne równe raty po …….,- zł miesięcznie każda. 

6. Spłaty dokonywane będą poprzez potrącenia z przysługującego Pożyczkobiorcy 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także  

z przysługujących mu świadczeń z Funduszu, a w przypadku braku takiej możliwości – 

poprzez indywidualne wpłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę na rachunek bankowy 

Pożyczkodawcy o nr : ……………………………………………….. 

 

§ 3. [Upoważnienie do potrąceń] 

Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do potrącania należnych rat pożyczki wraz  

z odsetkami, zgodnie z § 1 i 2 Umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę i innych 

świadczeń ze stosunku pracy, a także z przysługujących mu świadczeń  

z Funduszu. 

 

§ 4. [Rozwiązanie umowy o pracę z pożyczkobiorcą bądź poręczycielem] 

1. Pożyczka wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie z chwilą rozwiązania 

umowy o pracę z Pożyczkobiorcą. Dopuszcza się możliwość spłaty pożyczki w sytuacji 

opisanej powyżej na dotychczasowych warunkach,  za zgodą poręczycieli oraz Dyrektora 

Instytutu.  

2. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z Poręczycielem, Pożyczkobiorca obowiązany 

będzie w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym 

Poręczycielem, wskazać nowego Poręczyciela, będącego pracownikiem Instytutu. 

Zmiana Poręczyciela nastąpi w drodze aneksu do niniejszej umowy pożyczki, zawartego 

w terminie do 30 dni, od dnia rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym 

Poręczycielem. W przypadku nie wskazania przez Pożyczkobiorcę nowego Poręczyciela i 

nie zawarcia aneksu w wyznaczonym terminie, pozostała do spłaty kwota pożyczki 

podlega natychmiastowej spłacie.  
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§ 5. [Zabezpieczenie – poręczenie] 

1. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest poręczenie dwóch osób – pracowników 

Pożyczkodawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartej na czas 

nieokreślony. Poręczycielem nie może być pracownik w okresie wypowiedzenia umowy    

o pracę.   

2. Poręczyciele wyrażają zgodę na potrącanie niespłaconych przez Pożyczkobiorcę  

w terminie rat z tytułu spłaty pożyczki z przysługującego im wynagrodzenia za pracę  

i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także z przysługujących mu 

świadczeń z Funduszu.  

 

§ 6. [Wcześniejsza spłata pożyczki] 

Pożyczkobiorca spłacający pozostałą do spłaty pożyczkę przed terminem, spłaca odsetki 

naliczone do dnia, w którym nastąpi wcześniejsza spłata pożyczki.  

 

§ 7. [Zmiana warunków umowy] 

Zmiana warunków określonych w Umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 8. [Egzemplarze umowy – poręczenie] 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy. 

 

§ 9. [Oświadczenia] 

 
Oświadczenia Poręczycieli 

Oświadczam, że zapoznał(-em/-am) się z treścią Umowy i ją akceptuję. W przypadku 

nieuregulowania we właściwym terminie rat pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę lub 

płacenia rat w niepełnej wysokości przez Pożyczkobiorcę, wyrażam zgodę, jako solidarnie 

zobowiązań(-y/-a), na pokrycie i tym samym potrącenie niespłaconej kwoty wraz  

z odsetkami z mojego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy oraz z innych przysługujących mi świadczeń z Funduszu. 
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1. ………………………………………………..…………..              ………………….. ……………………………….………… 

 Imię, nazwisko    Poręczyciela                                           Data i Podpis  Poręczyciela 

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

 Imię, nazwisko   Poręczyciela                                            Data i Podpis  Poręczyciela 

 

Oświadczenie Pożyczkobiorcy  

Oświadczam, że zapoznał(-em/-am) się z treścią Umowy oraz postanowieniami Regulaminu  

i je akceptuję oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 
 
 
 

………………………………………………………….……………… 
Data i czytelny podpis Pożyczkobiorcy 

 

Stwierdzam własnoręczność podpisów Pożyczkobiorcy i Poręczycieli, które złożono w mojej 

obecności: 

 

 

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

Data, imię, nazwisko i podpis pracownika  

Działu Organizacyjno-Prawnego i Spraw Pracowniczych 

 

 

 

Dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 


