
Załącznik 9 

Wzór umowy 

UMOWA Nr ........... 

w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

na cele mieszkaniowe 

Zawarta w dniu ........................... pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 

w Nowym Sączu w,  imieniu której działa Kanclerz …………………………………… 

a Panem (Panią) ........................................................................................................... 

zwanym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym (ą) w ..................................................... 

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

legitymującym się dowodem osobistym nr .................................................................... 

zatrudnionym na stanowisku ......................................................................................... 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Decyzją Rektora z dnia .......................... została przyznana pożyczka w wysokości 

.............................. (słownie........................................................................................) 

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

oprocentowana w wysokości 2% od wartości pożyczki. 

§ 2 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres .................................. lat,  

wratach po: I rata z oprocentowaniem ..................... (słownie ............................................ 

...............................................................) następne ............. raty po .................................... 

(słownie ........................................................................................................) miesięcznie, 

poczynając od dnia ......................................... . 

§ 3 

Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę do potrącania należnych rat i oprocentowania 
zprzysługującego mu wynagrodzenia. Upoważnienie to dotyczy także spłaty pożyczki wrazie 
postawienia jej do natychmiastowej spłaty i nie może być odwołane przedostateczną spłatą 
pożyczki. 

§ 4 

1. Niespłacona kwota pożyczki, z chwilą rozwiązania stosunku pracy z powodów, o których 
mowa w § 26 regulaminu, podlega natychmiastowej spłacie w całości. 



2.  Obowiązku natychmiastowej spłaty nie stosuje się do pracowników przechodzących na 
emeryturę lub rentę. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pożyczkobiorca zobowiązany jest  do 
comiesięcznego wpłacania należnych rat w wysokości ustalonej w § 2, do kasy lubna 
konto Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, z zastrzeżeniem ust.4. 

4. Niespłacona  pożyczka staje się natychmiast wymagalna wówczas, gdy pożyczkobiorca,  
o którym mowa w § 4 ust. 2, dopuści się zwłoki w spłacie conajmniej dwóch rat. 
Pracodawca może dochodzić należności na drodze postępowania sądowego bez 
uprzedniego wezwania pożyczkobiorcy. 

§ 5 

W sytuacji, gdy pożyczkobiorca opóźnia się ze spłatą zadłużenia, pracodawca zawiadamia  
o tym niezwłocznie poręczycieli. 

§ 6 

1. Do umowy mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych uzgodnionego dnia 23.06.2015 r., wprowadzonego Zarządzeniem 
Rektora   nr 34/2015 z dnia 25.06.2015 roku, z mocą obowiązującą od dnia 25.06.2015 r. 

2. Pożyczkobiorca oświadcza, że zna treść Regulaminu. 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 8 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej podrygorem 
nieważności. 

§ 9 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
któreotrzymują: pożyczkobiorca i PWSZ w Nowym Sącz 

 

 

 

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

  pożyczkobiorca      kanclerz 

 

Jako małżonek pożyczkobiorcy, wyrażam zgodę na zawarcie tej umowy i jej warunki: 

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

(nazwisko i imię, adres zamieszkania) 

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

(data podpis osoby przyjmującej oświadczenie)                           ( podpis małżonka pożyczkobiorcy) 

 


