
Załącznik Nr 4  

do Regulaminu ZFŚS  

w PWSZ w Ciechanowie 

 

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

(pieczęć podłużna PWSZ w Ciechanowie) 

 

 

       UMOWA Nr ……. 

              z dnia ………………….. r. 

o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

 

zawarta w dniu ……………………………..r. pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową                

w Ciechanowie, zwaną dalej „Uczelnią", 

 

w imieniu której działa ………………………………… 

 

a Panem/Panią    ………………………………………………………….  

(imię i nazwisko) 

 

zamieszkałym/zamieszkałą:  …………………………………………….. 

 

zatrudnionym /zatrudnioną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie 
(nazwa jednostki organizacyjnej Uczelni) 

 

zwanym/zwaną dalej „Pożyczkobiorcą". 

 

§ 1 

 

1.  Zgodnie z decyzją z dnia ………………………….. po uzyskaniu opinii Komisji Socjalnej, na 

   podstawie przepisów Regulaminu ZFŚS obowiązującego w Uczelni została Panu /Pani 

   przyznana pożyczka na spłatę kredytu mieszkaniowego w wysokości ………………….zł 

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

 

2. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości 2% w stosunku rocznym. 

 

 

§ 2 

 

1. Przyznana pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie ………….. zł. 

   (słownie zł: ………………………. złotych) 

   podlega spłacie w ……… ratach miesięcznych. 

2. Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia …………….. r. w wysokości: 

…. rata ……….. zł., … rata ………….. zł, ….. raty po  …………… zł 

 

  § 3 

 

Pożyczkobiorca upoważnia Uczelnię do potrącania rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 

niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę. 



 

    § 4 

 

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

rozwiązania stosunku pracy: 

- przez pożyczkobiorcę w drodze wypowiedzenia 

- przez Uczelnię bez wypowiedzenia z winy pracownika. 

 

     § 5 

 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

  

    § 6 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powszechnie obowiązujące przepisy i zasady 

prawa cywilnego. 

        

       § 7 

 

Na poręczycieli niniejszej pożyczki pożyczkobiorca wyznacza: 

 

1.   Panią /em………………………………….  

(imię i nazwisko poręczyciela) 

 

2.   Panią /em……………………………………. 

(imię i nazwisko poręczyciela) 

 

którzy składają oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej Umowy. 

 

 § 8 

 

1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych i niniejszej umowy, którą podpisuje. 

2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

pożyczkobiorcy, Uczelni i Kwestury. 

 

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

       (pieczątka imienna i podpis Rektora)                        (czytelny podpis pożyczkobiorcy)  

 

 

 

 

 

Ciechanów, dnia …………………………. . 

 

 



 

DECYZJA REKTORA O PRZYZNANIU POŻYCZKI 

 

l. Przyznaję pożyczkę na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem na …………………………………… 

w wysokości …………. zł. (słownie zł. ………..  złotych ) plus odsetki  ……… zł ( ……….złotych) 

Pożyczka podlega spłacie przez okres …. miesięcy w ratach po:…. rata ……… zł.,…. rata ……….. zł, 

….. raty po  …………. zł 

 

Podpisy Komisji                                                                                  ...................................... 
                                                                                                             podpis i pieczątka Rektora                                                                                        
 

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

 

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

 

3. ........................................ 

 

4. ......................................... 

 

5. ........................................ 

 

6. ........................................ 

 

7. ........................................ 

 

 

DECYZJA REKTORA O ODMOWIE UDZIELENIA POŻYCZKI 

 

Uzasadnienie odmowy przyznania pożyczki: 

 

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

 

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

 

Podpisy Komisji                                                                       .............................................. 
                                                                                                      podpis i pieczątka Rektora                                                                         

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

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

3. ................................ 

4. ............................... 

5. ............................... 

6. ............................... 

7. ............................... 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Umowy Nr 1 

   z dnia. …………………. 

o przyznanie pożyczki na  

cele mieszkaniowe z ZFŚS. 

 

Poręczenie spłaty: 

 

W razie nie uregulowania należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, wyrażamy 

zgodę - jako współodpowiedzialni - na pokrycie niespłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z 

naszych wynagrodzeń za pracę: 

 

1.   Pan(i) …………………………………….. 

(imię i nazwisko pierwszego poręczyciela) 

 

zam. …………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

DO seria …………nr ……………….. 

 

wydany przez ……………………………………. 

 

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

(data i czytelny podpis pierwszego poręczyciela) 

 

 

2.   Pan(i) ………………………………. 

(imię i nazwisko pierwszego poręczyciela) 

 

zam. …………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

DO seria …………….. nr ………………… 

 

wydany przez …………………………………….. 

 

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

(data i czytelny podpis drugiego  poręczyciela) 

 

 

 

 

 

Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich 

podpisów. 

 

 

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

/data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej/ 

 

 

 

 

 


