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UMOWA nr X/MM/RRRR 

 

POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

 

W dniu ……… pomiędzy Uniwersytetem  Medycznym  w  Lublinie  zwanym  dalej ,,zakładem pracy”, w imieniu którego 

działa………………………………………………………..……….. na podstawie pełnomocnictwa JM Rektora 

a  Panią: ……………………………….. 

zwaną dalej „pożyczkobiorcą”, zamieszkałym: ………………………………………………………….., zatrudnionym 

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie została zawarta umowa następującej treści: 

 

 

 

§ 1 

1. Pożyczkobiorcy została przyznana  pożyczka  ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 

…………… /słownie: …………..  tysięcy złotych /oprocentowana w wysokości 2% od kwoty udzielonej pożyczki 

z przeznaczeniem  na: …………………………..  

2. Kwota pożyczki o której mowa w ust. 1 przekazana zostanie w formie wskazanej we wniosku o przyznanie pożyczki. 

 

§ 2 

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

2. Spłata pożyczki rozpocznie się w następnym miesiącu po dniu udzielenia, w ratach miesięcznych po ……… złotych. 

 

§ 3 

1. Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami, zgodnie z § 2 

niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia. 

2. Pożyczka podlega spłacie również w okresie korzystania z urlopów, za które pracownik nie zachowuje prawa do 

wynagrodzenia. 

3. Spłata może zostać dokonana: 

1) przelewem na konto ZFŚS Uczelni nr 92 1130 1206 0028 9097 3820 0008, 

2) gotówką (bez prowizji) w dowolnej placówce Poczty Polskiej S.A. na konto Uczelni nr 92 1160 2202 0000 0005 

0421 9601 (prowadzone przez Bank Millennium S.A.), 

3) gotówką (bez prowizji) w następujących oddziałach Banku Millennium S.A.; adresy oddziałów: 

1. ………………., 2. …………………….., 3. …………………. (…) 

na konto Uczelni nr 92 1160 2202 0000 0005 0421 9601. 

 

§ 4 

Nie spłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie z chwilą rozwiązania stosunku pracy z Uczelnią. 

 

§ 5 

Przepis § 4 nin. umowy nie ma zastosowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy z Uczelnią z powodu przejścia na 

emeryturę lub rentę, jeżeli pozostała do spłaty część pożyczki nie jest  wyższa niż kwota pożyczki przysługująca byłemu 

pracownikowi. 

§ 6 

W razie rozwiązania umowy o pracę w innym trybie niż przejście na emeryturę lub rentę, w przypadku uzasadnionym 

sytuacją materialną pożyczkobiorcy okres spłaty pożyczki może być, za zgodą poręczycieli, przedłużony do 6-ciu miesięcy. 

 

§ 7 

Przyznana pożyczka może być umorzona wyłącznie w przypadku śmierci pożyczkobiorcy na wniosek Komisji  Socjalnej. 

 

§ 8 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

1. Poręczycielami niniejszej umowy są 

 

1. .......................................................................                2.   ..................................................................  

   (imię i nazwisko)     (imię i  nazwisko) 

 

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

(adres zameldowania)     (adres zameldowania) 

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

(nr dowodu osobistego)    (nr dowodu osobistego)  

2. W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/wymienionego ze środków 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie 

należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń i upoważniamy Uczelnię do dokonania stosownych 

potrąceń. Oświadczamy że powyższe odnosi się również do sytuacji występującej w związku ze zmianą przepisów dot. 

wynagrodzenia za pracę art. 91 Kodeksu Pracy. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych /Dz. U. z 2021 r. poz. 746/ oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 

§ 11 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład pracy, jeden 

pożyczkobiorca.  

 

 

 
Administratorem danych osobowych jest: Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,  tel. +48 81448 5000 NIP: 712-01-
06-911, REGON: 000288716, www: http://www.umlub.pl/.  Administrator Danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować pod adresem :  Inspektor Ochrony Danych, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, 

IOD@umlub.pl  lub pisemnie na adres Administratora danych. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie oświadczenia 

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej korzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze; w przypadku danych 

wrażliwych: art. 9 ust. 2 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 

administratora, lub osobę której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. 
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyznania świadczeń 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Dane osobowe będą przetwarzane do końca roku w którym będzie realizowane świadczenie,  a następnie zarchiwizowane zgodnie przepisami 
dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 

Dane osobowe będą udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie 

organów władzy publicznej tj. m.in. sądom, prokuraturze, policji, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędowi Ochrony Danych, urzędom skarbowym, 
oraz podmiotom współpracującym z Administratorem danych na podstawie zawartych umów. 

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegać profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
Osoba, której dane dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo do dostępu do danych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia 

danych,  żądania ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzoru. 

 

 

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

/nazwa zakładu pracy/ 

 

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

            /podpis  poręczyciela/                                                  ............................................................................ 
          /stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli 

  wymienionych w poz. 1,2/ 

     

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

            /podpis poręczyciela/    

 

 

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

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

/pożyczkobiorca/     /pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu/ 

 

http://www.umlub.pl/

