Załącznik Nr 1B
do Regulaminu dysponowania środkami ZFŚS
UMOWA
w sprawie pożyczki z ZFŚS, zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K.
Norwida w Lublinie, a Panem/Panią ...................................................................................................
..................................................................................... zwanym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym
w ……………………………………………………………………………………… zatrudnionym
na stanowisku ……………………………………..……… w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K.
Norwida w Lublinie zawarta została umowa następującej treści.
§1
Przyznana Panu/Pani pożyczka ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości
………………………………. /słownie złotych ………………………………………………………….
z

przeznaczeniem

na

…………………………………………………..….oprocentowana

0

%

w stosunku rocznym, co stanowi kwotę 0,00 pln podlega spłacie w całości przez okres ………....
miesięcy w ratach: pierwsza ……………. zł następna ………….… zł miesięcznie poczynając od dnia
………………………………….…………………
§2
Pożyczkobiorca będący pracownikiem Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie,
upoważnia organ dokonujący wypłaty do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami- zgodnie
z § 1 niniejszej umowy z miesięcznego wynagrodzenia za pracę poczynając od dnia spłaty pierwszej
raty.
§3
Pożyczkobiorca będący emerytem bądź rencistą objęty świadczeniami ZFŚS w Zespole Szkół
Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie zobowiązuje się do wpłat rat pożyczki wraz z odsetkamizgodnie z § 1 niniejszej umowy na rachunek bankowy ZFŚS w Zespole Szkół Plastycznych o nr: 32
1010 1339 0031 1518 9110 0000
§4
Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie w wypadku:
a/rozwiązania stosunku pracy,
b/sprzedaży przez pożyczkobiorcą domu jednorodzinnego lub spółdzielczego,
c/ustania członkostwa w spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
§5
Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków udzielania pożyczki
zawartych w niniejszej umowie. W tym wypadku zakład pracy ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą
sposób spłaty pożyczki.
§6
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:
pożyczkobiorca, księgowość 2 egzemplarze.
Na poręczycieli pożyczkobiorca proponuje:
1. Pan /Pani ……………………………………..………………….…………………... dowód osobisty
Nr…………………………………. wydany przez ………………………………….…..………….
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adres zamieszkania …………………………………………………………………………………...
………………………………….…….. zatrudniony/a w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie.

2. Pan /Pani ……………………………………………………..………………….… dowód osobisty
Nr…………………………………. wydany przez ………………………………….…..………….
adres zamieszkania ……………………..…………………………………………………………...
………………………………………………….………………………………………………….…
………………………………….…….. zatrudniony/a w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie.

W

razie

nieuregulowania

we

właściwym

terminie

pożyczki

zaciągniętej

przez

…………………………………………………………………………….. ze środków ZFŚS, wyrażamy
zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni, na potrącenie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych
wynagrodzeń, upoważniając Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie do
wydania zlecenia na potrącanie z listy płac.
Podpisy poręczycieli:
1.

………………………….…………………………

2.

……………………….……………………………
Stwierdzam własnoręczność podpisów
………………………………………
pieczęć i podpis pracownika kadr

Podpis pożyczkobiorcy
…………………………….………..

Podpis i pieczątka dyrektora
……………………………………….

Lublin dnia, …………………………………………………
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