
 

                                                                  Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 26/2006 
 

UMOWA POŻYCZKI Nr K/DAS/        /2006 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 
zawarta w dniu  

pomiędzy  
Akademią Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, przy 
ul. Komandorskiej 118/120,  
reprezentowaną przez Kanclerza mgr Edwarda Bratka 

NIP: 896-000-69-97 
REGON: 000001531 
zwaną dalej Akademią, 
a 
Panią(em)  zamieszkałą(ym) we  
ul.   , legitymującą(ym) się DO  seria  Nr   
PESEL:  
zwaną(ym)  dalej Pożyczkobiorcą. 

§ 1 
Akademia udziela Pożyczkobiorcy pożyczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń  
Socjalnych  w wysokości      zł,  słownie:  zł, 
z przeznaczeniem na  
Oprocentowanie pożyczki wynosi  % w skali roku tj.  
 

§ 2 
Okres spłaty pożyczki, o której mowa w § 1, wynosi  miesięcy. 
Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia  w równych ratach 
miesięcznych, po        słownie:  zł. 
 

§ 3 
Pożyczkobiorca upoważnia Akademię do potrącania należnych rat pożyczki z przysługującego mu 
od Akademii wynagrodzenia.  
 
Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia, 
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym 
w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fizycznych. 
 
W przypadku braku możliwości dokonania potrąceń z powodu określonego w zdaniu drugim, 
Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonywać wpłat kolejnych rat pożyczki do Kasy Akademii 
do dziesiątego dnia każdego miesiąca lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Akademii 
(Rachunek Funduszu Socjalnego): 
 

BPH PBK S.A. Wrocław 
98 1060 0076 0000 3300 0012 8678 

 
Emeryt lub rencista będący Pożyczkobiorcą zobowiązuje się wpłacać należne raty pożyczki w sposób 
i w terminach określonych w zdaniu trzecim. 
 
Zapłata uważana jest za dokonaną z chwilą wydania przez Pożyczkobiorcę polecenia przelewy albo 
wpłaty raty pożyczki do Kasy Akademii. 
 
Pożyczka zostanie przekazana na rachunek bankowy nr:  

 
§ 4 

Akademia wezwie Pożyczkobiorcę, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się do natychmiastowego 
spłacenia pożyczki w przypadku: 



 

1) samowolnego zawieszenia spłaty pożyczki, 
2) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy Pożyczkobiorcy lub wypowiedzenia przez 

niego stosunku pracy, 
3) samowolnej zmiany celu na jaki pożyczka została udzielona, 

 
§ 5 

Rozwiązanie z Pożyczkobiorcą stosunku pracy, z przyczyn leżących po stronie Akademii albo 
w związku z jego przejściem na emeryturę lub rentę, nie powoduje zmiany warunków spłaty pożyczki 
określonych niniejszą umową. 
 

§ 6 
Kwota pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego (§ 19 Regulaminu ZFŚS) zostanie przekazana 
na rachunek bankowy  
Nr  
 

§ 7 
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i rozwiązanie umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) oraz Kodeksu 
cywilnego.  
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:  jeden dla Pożyczkobiorcy 
i dwa dla Akademii – (Kwestura i Dział Socjalny). 
 
POŻYCZKOBIORCA:                                                                                                        AKADEMIA: 
 
 
 

Oświadczenie poręczycieli – pracowników Akademii*  
*Uwaga: małżonkowie zatrudnieni na Akademii nie mogą być poręczycielami dla tego samego 
Pożyczkobiorcy. 
  
W razie zwłoki ze spłatą pożyczki, o której mowa w powyższej umowie, co najmniej za trzy pełne 
okresy płatności wyrażamy zgodę, jako solidarnie odpowiedzialni, na potrącenie zaległej  kwoty 
z naszych wynagrodzeń przysługujących nam od Akademii. 
 
 

 
1. 

 
Nazwisko i imię: 

 
 

 
2. 

 
Nazwisko i imię: 

 

  
Jednostka organizacyjna: 

   
Jednostka organizacyjna: 

 

  
Adres stałego pobytu: 

   
Adres stałego pobytu: 

 

  
Seria i Nr DO: 

   
Seria i Nr DO: 

 

  
PESEL: 

   
PESEL: 

 

  
Czytelny podpis: 

   
Czytelny podpis: 

 

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

podpis osoby upoważnionej do potwierdzania 
wiarygodności podpisów poręczycieli 

 
 
      ................................................................................ 
                sporządził 




