
Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr R.Z.0211.4.2021 

 

 

UMOWA POŻYCZKI  

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

Zawarta w dniu ..................... pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie, zwanym dalej Zakładem pracy, w imieniu którego działa Rektor, 

a Panem(ią) …………………………………………………..  

zwanym(ą) dalej Pożyczkobiorcą legitymującym się dowodem osobistym nr ………………… 

nr PESEL ………………………………… 

 

§ 1 

Decyzją Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia ................................., podjętą w uzgodnieniu z Rektorską Komisją Socjalną na podstawie 

ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 85, z późn. zm.) oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 

1994 r. (t.j. z 2020 r., poz. 1070), Pożyczkobiorcy została przydzielona pożyczka z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych na: 

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

w wysokości ....................... zł (słownie: ....................................................................................). 

Kwota oprocentowania wynosi ................ zł (słownie: ..............................................................), 

tj. 2% w stosunku rocznym. 

 

§ 2 

1. Przyznana pożyczka, wraz z kwotą oprocentowania, podlega spłacie w całości. 

Okres jej spłaty następuje od dnia .......................... w następujących ratach miesięcznych: 

I rata: .................. zł, następne raty po: .................. zł. 

2. Pożyczkobiorca wyraża zgodę i upoważnia Zakład pracy do potrącania rat pożyczki 

wraz z odsetkami z przysługującego Pożyczkobiorcy wynagrodzenia za pracę oraz nagród, 

premii, zasiłków chorobowych, dofinansowania do wypoczynku i dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego. 

§ 3 

1. Pożyczkobiorca upoważnia Zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki, 

wraz z odsetkami, zgodnie z § 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia 

za pracę oraz nagród, premii, zasiłków chorobowych, dofinansowania do wypoczynku  

i dodatkowego wynagrodzenia rocznego począwszy od dnia .................................... . 

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wpłaty na konto Zakładu pracy należnych rat pożyczki, 

wraz z odsetkami, zgodnie z § 2 niniejszej umowy, do dnia 10-tego każdego miesiąca, 

począwszy od ............-............................. (dotyczy emerytów i rencistów Uniwersytetu 

Pedagogicznego). 

 

§ 4 

1. Spłata pożyczki może być zawieszona na okres:…-................, tj. od .....-................  

do....-..................., pod warunkiem przepracowania przez pożyczkobiorcę tego okresu 

w Zakładzie pracy. Po upływie tego okresu pożyczka podlega spłacie w ciągu lat -.......... 

w następujących ratach miesięcznych:  

I rata ......-................, następne raty po:……-……………………zł. 

2. Przyznana pożyczka może podlegać umorzeniu, jeżeli zachodzą warunki określone  

w § 36 Regulaminu korzystania z pomocy z ZFŚS UP, w całości*, w części*, w kwocie 

złotych: ………….- …….. (słownie…….………….………………………………………). 



 

 

3. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy, niespłacona kwota pożyczki, łącznie z odsetkami 

podlega natychmiastowej spłacie w całości, za wyjątkiem:  

a) pracowników przechodzących do innego zakładu pracy na mocy art.231, 

b) pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę, 

c) w przypadku rozwiązania umowy na zasadzie porozumienia stron. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt. a, b i c, Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę 

na  zasadach określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 5 

Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz Regulamin korzystania z pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych. 

 

§ 7 

Umowa niniejsza została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Pożyczkobiorca, a dwa egzemplarze Zakład pracy. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

§ 8 

Osoby poręczające umowę: 

1. Pan(i)  

nr dowodu osobistego, PESEL  

2. Pan(i)  

nr dowodu osobistego, PESEL  

 

W przypadku nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej 

przez wymienionego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu 

Pedagogicznego, wyrażamy zgodę, jako solidarnie odpowiedzialni, na pokrycie należnej kwoty 

wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń oraz nagród, premii, zasiłków chorobowych, 

dofinansowania do wypoczynku oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego  

– przez potrącenie. 

 

Uniwersytet Pedagogiczny 

 

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

podpis poręczyciela 

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

   podpis poręczyciela 

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

    podpis pożyczkobiorcy 

 

 

 

 



 

 

Potwierdzam tożsamość Pożyczkobiorcy i Poręczycieli oraz wiarygodność złożonych 

przez nich podpisów 

 

 

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

podpis pracownika – Stanowisko ds. Socjalnych                                       REKTOR 

 

 

- Pożyczkobiorca oraz osoby występujące (poręczyciele) w powyższej „Umowie pożyczki  

z ZFŚS” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie  

z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dania 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

Dz. U. UE.L.2016.119.1 (dalej RODO), 

- Informujemy, iż:  

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  

Dane kontaktowe: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków. 

- Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

 kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

 iod@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej. 

- Dane osobowe będą przetwarzane w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji 

Edukacji Narodowej w celu przeprowadzenia czynności związanych z pożyczką 

mieszkaniową z ZFŚS. Pozyskane dane osobowe w „Umowie pożyczki z ZFŚS” będą 

przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, następnie 

zniszczone. 

- Właściciel danych osobowych ma prawo żądać od Uniwersytetu Pedagogicznego  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dostępu do swoich danych osobowych, 

możliwości ich sprostowania, a także posiada prawo do ich przenoszenia. 

- Właściciel danych osobowych posiada prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorującego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,  

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy (RODO). 

 

 

……………………. …………………………………... 

 (data) (czytelny podpis pożyczkobiorcy) 

 

…………………… ……………………………... 

 (data) (czytelny podpis poręczyciela) 

 

……………………. ..…………………………... 

 (data) (czytelny podpis poręczyciela) 

 

 

mailto:iod@up.krakow.pl

