UMOWA nr…………..
w sprawie udzielenia pożyczki na remont mieszkania
zawarta w dniu ……………………………….. pomiędzy Miejskim Zespołem Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach ul. Urzędnicza 16 reprezentowanym przez
Dyrektora ……………………………………
a Panem(nią) ……………………………………………………………………………….
zamieszkałym (ą) …………………………………………………………………………..
emerytem, rencistą placówki ……………………………………………………….………
(ostatnie miejsce zatrudnienia)

§1
Decyzją nr ………… z dnia ………………… podjętą w porozumieniu z właściwymi
organami Związków Zawodowych pracowników oświaty w Kielcach, w trybie i na zasadach
określonych w Ustawie z dnia 4 marca 1994r.o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.111) oraz obowiązującym Regulaminie Wspólnej
Działalności Socjalnej.
przyznano Pani (nu) pożyczkę na remont mieszkania w wysokości: ………………………
słownie: ……………………………………………………………………………………
+ odsetki w wysokości ………………. zł.
Oprocentowanie wynosi 3% w stosunku rocznym.
§2
Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości w 36 ratach (okres 3 lat), z których pierwsza
wynosi …………………. zł, następne po ……………………… zł miesięcznie, poczynając
od dnia ………………………………
§3
1.W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może być zawieszona na okres do 1 roku.
2.W przypadku śmierci pożyczkobiorcy pozostała do spłaty kwota pożyczki może zostać
umorzona w całości.
§4
Pożyczkobiorca winien dokonywać spłaty udzielonej pożyczki w terminie do dnia 30-go
każdego miesiąca na konto: Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
25-729 Kielce ul. Urzędnicza 16.
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Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku
zmiany danych osobowych adresu lub telefonu należy niezwłocznie powiadomić MZPPP.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Ustawa z dnia 4.03.1994r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015r poz.111)
oraz postanowienia Regulaminu Wspólnej Działalności Socjalnej.
§6
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które
otrzymują: pożyczkobiorca i Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Kielcach.
Poręczyciele:
1.Pan(ni)………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………….
Miejsce zatrudnienia ………………………………………………………………………..
Numer PESEL ……………………………………………………………………………….
2.Pan(ni) ……………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………….
Miejsce zatrudnienia …………………………………………………………………………
Numer PESEL ……………………………………………………………………………….
W razie nieuregulowania we właściwym terminie spłaty pożyczki zaciągniętej przez w/w ze
środków ZFŚS wyrażamy zgodę jako solidarnie odpowiedzialni na pokrycie należnej
kwoty wraz z odsetkami, w tym poprzez potrącenie z naszych wynagrodzeń.

Podpis poręczycieli:

……………………………...
(podpis pożyczkobiorcy)

1. ………………………
2……………………….

Stwierdzam własnoręczność podpisu
pożyczkobiorcy i poręczycieli
……………………………………….
(pieczęć zakładu pracy)

………………………………………..
(podpis i pieczęć Dyrektora zakładu pracy)

