
Załącznik nr 8  

do Regulaminu ZFŚS IB PAN 

 

 

UMOWA  POŻYCZKI 
 z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

  

zawarta w dniu  …………… 20 … roku pomiędzy: 

Instytutem Botaniki im. W. Szafera  PAN w Krakowie, zwanym dalej „IB PAN”, w 

imieniu którego działa Dyrektor, ……………………………………….. 

a 

………………………………., zam. ………………………………….., PESEL: ……………… 

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą” 

 

 

§ 1 

1. Decyzją Komisji ds. Socjalnych IB PAN, zatwierdzoną przez  Dyrektora IB PAN, 

została przyznana Pani/Panu pożyczka w kwocie ……………. zł (słownie: 

………………………..) ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych.  

2. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 3% jednorazowo od całości kwoty 

pożyczki, tj. kwota odsetek wynosi …………………. zł. 

3. Kwota odsetek będzie potrącona z wynagrodzenia w miesiącu ……… 20… 

roku.     

4. Pożyczka przyznana została na cele mieszkaniowe wskazane w Regulaminie 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

5. Kwota pożyczki zostanie wypłacona na konto bankowe Pożyczkobiorcy do 7 dni 

od zawarcia umowy.  

 

§ 2 

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. 

2. Okres spłaty pożyczki wynosi .….. miesięcy (nie więcej niż 36). 

3. Rozpoczęcie spłaty pobranej pożyczki następuje od dnia  …… 20… roku w 

równych miesięcznych ratach po .……… zł.  

           

§ 3 

Pożyczkobiorca upoważnia IB PAN do potrącania kwoty odsetek i rat pożyczki z 

przysługującego mu od IB PAN wynagrodzenia, stypendium, zasiłku chorobowego, 

zasiłków ZUS poczynając od dnia …… 20 … roku.  

 

§ 4 

1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez IB PAN z winy Pożyczkobiorcy 

niespłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie tylko wtedy, gdy 

Pożyczkobiorca się od takiego rozwiązania umowy nie odwołał w wyznaczonym 

terminie bądź sąd uznał takie rozwiązanie umowy za zgodne z prawem. W 



pozostałych wypadkach rozwiązanie stosunku pracy formę spłat zaległych rat 

określa dodatkowa umowa zawarta z pożyczkobiorcą. 

2. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez Pożyczkobiorcę lub 

porzucenia pracy niespłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie. 

3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez IB PAN lub w drodze 

porozumienia stron, niespłacona część pożyczki w wysokości do połowy jej 

kwoty może być nadal spłacana na podstawie odrębnej umowy z 

Pożyczkodawcą. Pozostała część niespłaconej pożyczki podlega 

natychmiastowej spłacie.  

 

§ 5 

 

1. Umowa obowiązuje wraz z postanowieniami Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych IB PAN.  

2. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

3. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach. 

 

 

…………………………………….   …………………………………………. 

 

Pożyczkobiorca                                                                               IB PAN 

 

Oświadczenia poręczycieli:  

 

I.  

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez 

Pożyczkobiorcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyrażam 

zgodę jako solidarnie współodpowiedzialny na pokrycie należnej IB PAN kwoty 

pożyczki pozostałej do spłaty i potrącenie należności w wysokości 1/2 raty ustalonej 

zgodnie  z umową pożyczki z przysługującego mi od IB PAN wynagrodzenia aż do 

całkowitej spłaty pożyczki. 

 

………………………………………….. 

(podpis poręczyciela)  

 

II.  

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez 

Pożyczkobiorcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyrażam 

zgodę jako solidarnie współodpowiedzialny na pokrycie należnej IB PAN kwoty 

pożyczki pozostałej do spłaty i potrącenie należności w wysokości 1/2 raty ustalonej 

zgodnie  z umową pożyczki z przysługującego mi od IB PAN wynagrodzenia aż do 

całkowitej spłaty pożyczki. 

 

……………………………………….. 

(podpis poręczyciela)  


