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Umowa pożyczki  NR …….... / ROK……… 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

zawarta w dniu ............................. pomiędzy Wójtem Gminy Nowy Żmigród, z siedzibą w Nowym 

Żmigrodzie  przy ul. Mickiewicza 2, reprezentowanym przez Grzegorza Barę zwanym dalej 

POŻYCZKODAWCĄ  …………………………...….…………………… , 

a Panią/Panem ……………………...………………………… 

zam. 

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

zwanym dalej „pożyczkobiorcą” o następującej treści: 

§ 1 

1. Wójt Gminy na Pani/Pana wniosek z dnia ………..……….. r., działając na podstawie 

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych oraz postanowień Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w UG 

w Nowym Żmigrodzie, udziela pożyczkę  

w kwocie ……………...... zł, ( słownie złotych: ………...……………………..………………).  

2. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości ….. %. 

3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się przeznaczyć otrzymaną pożyczkę na:  

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

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

§ 2 

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres spłaty wynosi …………  równych 

miesięcznych rat, płatnych do końca każdego miesiąca w wysokości po ……. zł (słownie złotych: 

……………………………………..) każda, z tym że pierwsza rata płatna od  miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym pożyczkę otrzymano wynosi ……. zł (słownie złotych: …………………..………..). 

2. Odsetki potrącane (spłacane) są jednorazowo – w całości od udzielonej kwoty pożyczki 

wraz pierwszą ratą. 

§ 3 

1. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do potrącania należnych rat pożyczki wraz z 

odsetkami z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę zgodnie z postanowieniami 

§ 2 umowy. 
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§ 4 

Niespłacona kwota pożyczki, wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 

1) rozwiązania umowy o pracę, 

2) stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych. 

§ 5 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy wymienione 

w § 1 ust. 1 umowy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.  

§ 8 

Dla sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy sądem właściwym miejscowo jest sąd 

według siedziby Pożyczkodawcy. 

§ 9 

Jako poręczyciel zobowiązuję się wobec Wójta Gminy Nowy Żmigród, że spłacę pożyczkę objętą 

niniejszą umową za pożyczkobiorcę, gdyby jej nie spłacił. Upoważniam Wójta Gminy Nowy 

Żmigród do pobierania wymagalnych należności 

z wynagrodzenia za pracę. 
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