
            
           Załącznik nr 7  

 

UMOWA nr ………………….. 

POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

zawarta w dniu ...................................................................................................................  

pomiędzy:  

Województwem Dolnośląskim - Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we 

Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42-44, NIP 8992803047 

zwanym dalej Pracodawcą, 

reprezentowanym przez: 

.......................................................................................................................................... 

przy kontrasygnacie …………………………………………………………………………… 

a  

Panem/Panią ................................................................, PESEL ……………………..……. 

zwanym dalej Pożyczkobiorcą,  

zamieszkałym w ...............................................................................................................    

adres e-mail …………………………………………………………………………………...  

o następującej treści: 

§ 1 

1. W związku z pozytywną opinią Komisji Socjalnej z dnia........................., na podstawie 

uregulowań zawartych w Regulaminie  ZFŚS DODN we Wrocławiu przyznana została  

Pożyczkobiorcy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczka 

mieszkaniowa oprocentowana w stałej  wysokości  1% w stosunku rocznym, 

w wysokości.............................zł. (słownie:……………………………….……… złotych) 

z przeznaczeniem na ............................................................................................................ 

2. Pracodawca udziela, a Pożyczkobiorca przyjmuje pożyczkę ze środków Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, na warunkach określonych w niniejszej umowie                             

z załącznikami i opinii Komisji Socjalnej z dnia.................................................................... 

 

§ 2 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi ……………….. 

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia .......................................... w równych ratach 

miesięcznych w kwotach po ………….. złotych: I rata płatna do dnia ........................., 

pozostałe ................... raty płatne do dnia ........................., odsetki w kwocie ………. tj. 1% 

od kwoty umowy (ujęte w harmonogramie spłaty pożyczki) płatne w terminie zapłaty rat w 

równych częściach. 

 

 



 

§ 3 

1. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki wraz 

z odsetkami, zgodnie z §2 niniejszej umowy, jak i należnej kwoty pożyczki wraz 

z odsetkami, odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami dochodzenia zwrotu 

pożyczki, przez okres spłacania pożyczki, z przysługujących mu wszelkich świadczeń od 

Pracodawcy, w tym z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, w wysokości 

miesięcznie po ………….…. zł (słownie: ......................................................złotych) 

rozpoczynając od dnia ................................ 

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się wpłacać należne raty pożyczki wraz z odsetkami na 

rachunek funduszu socjalnego DODN we Wrocławiu nr 41 1090 2398 0000 0001 4181 

4202 lub w kasie DODN we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42-44, do ostatniego dnia 

każdego miesiąca. 

§ 4 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 5 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:  

a) Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych DODN  

2. Pożyczkobiorca oświadcza, że zna treść Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 i zrozumiał 

jego treść. 

3. Umowa niniejsza została sporządzona w ........ jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden otrzymuje Pracodawca, a jeden Pożyczkobiorca. 

 

Poręczyciele zgodnie z wnioskiem: 

Poręczyciel 1: 

       Pan (i) ............................................................................................................................... 

dowód osobisty nr .................... wydany przez ..................................................................... 

PESEL…………………….…………….  

adres zamieszkania....………................................................................................................ 

Poręczyciel 2: 

      Pan (i) .............................................................................................................................. 

dowód osobisty nr .................... wydany przez .................................................................... 

PESEL…………………….…………….  

adres zamieszkania....………................................................................................................. 

 



Niniejszym zobowiązujemy się wobec Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42-44, NIP 8992803047 

(Pracodawca),  że w razie nie uregulowania przez Pożyczkobiorcę,  

tj. ……………………………………………, we właściwym terminie pożyczki lub jej części, 

w tym jakiejkolwiek raty pożyczki, przyznanej ze środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych na podstawie niniejszej umowy dokonamy jako solidarnie zobowiązani 

z Pożyczkobiorcą dłużnicy – poręczyciele cywilni – spłaty kapitału pożyczki wraz z 

odsetkami, odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami dochodzenia zwrotu 

pożyczki.  

Ponadto wyrażamy zgodę jako solidarnie odpowiedzialni z Pożyczkobiorcą, na potrącanie 

należnej kwoty pożyczki wraz z odsetkami, odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz 

kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki, z naszych wynagrodzeń lub innych przysługujących 

nam wszelkich świadczeń od Pracodawcy, i zobowiązujemy się solidarnie wobec 

Pracodawcy, że spłacimy kapitał pożyczki wraz z odsetkami, odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie oraz kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki z całego naszego majątku.  

Oświadczamy jako poręczyciele cywilni, że zapoznaliśmy się z umową pożyczki wraz z 

załączniczkami i nie wnosimy zastrzeżeń do jej treści.  

1. ...................................................................................................   

  (podpis poręczyciela) 

Wyrażam zgodę na poręczenie  

………………………………………………………..………….… 

  (podpis małżonka poręczyciela obejmujący zgodę na udzielenie poręczenia) * 

2. ..................................................................................................... 

  (podpis poręczyciela) 

    Wyrażam zgodę na poręczenie  

………………………………………………………..….………… 

  (podpis małżonka poręczyciela obejmujący zgodę na udzielenie poręczenia)* 

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli i ich małżonków wymienionych pod 

poz. 1 i 2. ** 

………………………………………………………………….….. 

3. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy pożyczki  

…………………………………………………………………….… 

  (podpis małżonka Pożyczkobiorcy obejmujący zgodę na zaciągnięcie pożyczki) * 

Stwierdzam własnoręczność podpisu małżonka Pożyczkobiorcy wymienionego pod poz. 3. ** 

…………………………………………………………..………….. 

 

......................................                                                                    ............................................. 

   (Pożyczkobiorca)                                                                                                                (Pracodawca) 

 

*opcjonalnie             

**pracownik działu kadr lub osoba uprawniona  


