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Załącznik nr 4 

UMOWA POŻYCZKI nr ............/............. 

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

pomiędzy:  

Zespołem Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku, z   siedzibą  w Olsztynku, ul. Zamkowa 6 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………………… – dyrektora Zespołu Szkół w Olsztynku 

2. …………………………………………………………………………………………………..……. – głównego księgowego 

zwanym dalej POŻYCZKODAWCĄ 

a 

.................................................................................................         zam.         ......................................................... 

legitymującym/ą    się    dowodem    osobistym    ..................................................    PESEL …………………………….... 

zatrudnionym/ą....................................................................................................................................................... 

zwanym/ą dalej POŻYCZKOBIORCĄ 

 

§ 1 

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia ....................................................................r.,  

na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach określonych w Regulaminie Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku pożyczki w kwocie 

...................................................../słownie:……………………………….......................................................................zł./ 

2. Pożyczka udzielona jest ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Olsztynku  

i przeznaczona jest na ............................................................................................................................................. 

3. Pożyczkodawca postawi do dyspozycji Pożyczkobiorcy kwotę pożyczki po podpisaniu niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1.  Pożyczka   udzielona   jest   na   okres   od   .....................................................................................................    

do ……………………………………………………………………………………..……………………..….. 

2.  Pożyczka oprocentowana jest od dnia .................................................................. w wysokości ................. %  

w stosunku rocznym, według stałej stopy procentowej. 

3.  Pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie ........................................................................ złotych 

podlega spłacie w równych ratach miesięcznych po .............................................. zł. każda, przy czym pierwsza rata 

w wysokości .......................................................................................... złotych.  

Raty płatne są do ................................................................................................................... dnia każdego miesiąca. 

4.  Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do dokonywania potrąceń należnych rat, o których mowa  

w ust. 3, z przysługującego mu wynagrodzenia za   pracę   oraz   innych   świadczeń   związanych   z   pracą. 

5.  W sytuacji, gdy przyznane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą są 

niewystarczające do pokrycia kwoty raty, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do samodzielnej spłaty pożyczki. 
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§ 3 

1. Przedterminowej spłaty pożyczki Pożyczkobiorca dokonać może po uprzednim uzgodnieniu  

z Pożyczkodawcą z wyprzedzeniem 7 dni roboczych. 

2. Całkowite rozliczenie z Pożyczkobiorcą z tytułu ewentualnych nadpłat nastąpi po całkowitej spłacie 

pożyczki. 

3. Spłata wszystkich wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1. Pożyczkobiorca ustanawia prawne zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami w formie poręczenia 

według prawa cywilnego udzielonego przez 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/wskazać imię i nazwisko poręczycieli/ 

2. Umowa poręczenia zabezpieczająca spłatę pożyczki, o której mowa w ust. 1, stanowi integralną część 

niniejszej umowy. 

§ 5 

1. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy Pożyczkobiorcy w Zespole Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku 

niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości.  

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może wyrazić zgodę na spłatę 

pożyczki w ratach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. 

 

§ 6 

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorcy  

i głównej księgowej. 

 

 

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

/pożyczkodawca/         /pożyczkobiorca/ 

 


