
 

                                                                                                                      Załącznik  Nr 6 

                                                                                                                                    do Regulaminu UFŚS 

UMOWA  nr  ........... / .......... 
pożyczki  na  cele  mieszkaniowe 

zawarta  w  dniu  .......................................  w  Radomiu  pomiędzy  Uniwersytetem Technologicz-

no-Humanistycznym  im. Kazimierza  Pułaskiego w Radomiu,  zwanym  dalej  Uczelnią, 

w  imieniu  której  działa  …………............................................................................................... 

a  Panią/Panem  .............................................................................................................................. 

zamieszkałym  w  .......................................................................................................................... 

legitymującym  się  dowodem  osobistym  nr ........................... wydanym przez........................... 

Nr PESEL  ..............................  zwanym  dalej  „pożyczkobiorcą”. 

 

§ 1 

Na  podstawie  wniosku  pożyczkobiorcy  z  dnia  ................. stanowiącego integralną  część 

umowy i  zgodnie  z  Regulaminem Uczelnianego Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  po  akcepta-

cji przez J.M. Rektora protokołu  Komisji  Socjalnej  nr  .............  z  dnia  .......................  Uczelnia 

udziela  Pani/Panu  ze  środków  funduszu  świadczeń  socjalnych  pożyczkę  w  kwocie  

..........................  zł słownie: ............................................................................................. oprocen-

towaną w  wysokości  ......... %  w  stosunku  rocznym  z  przeznaczeniem  na 

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

 Oprocentowanie  za  okres ......... lat  wynosi ............... złotych słownie:.................................... 

 

§ 2 

1. Pożyczka  podlega  spłacie  w  całości. Okres  spłaty  wynosi .................. lat/a. 

2. Rozpoczęcie  spłaty  pożyczki  następuje  od  dnia .............................................  

3. Pierwsza rata  wynosi .............................. zł, słownie: 

........................................................................ pozostałe  raty  po ....................... zł, słownie: 

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

4. W  ratach  uwzględniono  spłatę  odsetek, których całkowita wartość wynosi:…………..zł 

słownie : ……………………………... 

5. Spłata  pożyczki  może  ulec  zawieszeniu  na  okres  do  jednego  roku  w przypadkach okre-

ślonych  w § 18 ust. 1 Regulaminu  Funduszu. 

 

§ 3 

Pożyczkobiorca  upoważnia  Uczelnię  do  potrącania  rat  pożyczki  z  przysługującego  mu wy-

nagrodzenia  za  pracę *)  lub pożyczkobiorca  zobowiązuje  się  do  wpłacania  rat  pożyczki  

w  kasie  Uczelni  lub  na konto  Uczelni  w terminie  do  dnia  30-go  każdego  miesiąca**). Nu-

mer konta Uczelni…………………… 

 

§ 4 

1. W  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  z  pożyczkobiorcą  przez  Uczelnię  z  przyczyn 

zawinionych  przez  pracownika  niespłacona  kwota  pożyczki  wraz  z  odsetkami  staje  się  

natychmiast  wymagana. 

2. W  pozostałych  przypadkach  rozwiązania  lub  zawieszenia  stosunku  pracy  warunki  spłaty 

pożyczki  określone  w  umowie  pozostają  bez  zmian. 

 

§ 5 

Zmiana  warunków  umowy  wymaga  formy  pisemnej pod rygorem  nieważności. 

 

§ 6 

W  sprawach  nieuregulowanych  w  umowie  mają  zastosowanie  postanowienia  Kodeksu cy-

wilnego  i  Regulaminu  Uczelnianego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  wymienionego  w § 1.                                                                    



 

§ 7 

Umowa  sporządzona  została  w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla po-

życzkobiorcy, dwa dla Uczelni. 

          

 

………………………………………..         

        Pożyczkobiorca                                                   ….……………………………… 

          (data i podpis)                                                             (data i podpis osoby     

                                                                    upoważnionej do występowania w imieniu Uczelni) 

 

PORĘCZYCIELE 

 

1. imię  i  nazwisko  ..................................................................................................................... 

zam.  ......................................................................................................................................... 

nr dowodu osobistego ........................................................  PESEL  ....................................... 

 

2. imię  i  nazwisko  ..................................................................................................................... 

zam.  ......................................................................................................................................... 

nr dowodu osobistego ........................................................  PESEL  ....................................... 

 

Poręczyciele  oświadczają, że  przyjmują  na  siebie  solidarną  odpowiedzialność  w  przypadku 

nieuregulowania  w  terminie  przez  pożyczkobiorcę  należności  wynikających  z  niniejszej 

umowy. Niniejszym  wyrażamy  zgodę  na  potrącenie  należnych  kwot  z  wynagrodzeń  za  pra-

cę*) lub  zobowiązujemy  się  do  wpłacania  należności  do  kasy  Uczelni  lub  na  jej  konto  

w wymaganych  umową  terminach**) 

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

                          (data i podpis) 

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

                          (data i podpis) 

 
OŚWADCZENIE  WSPÓŁMAŁŻONKA: 

................................................................................................................................... 
                          (nazwisko  i  imię) 

................................................................................................................................... 
                          (adres  zamieszkania) 

................................................................................................................................... 
                           (numer  dowodu  osobistego) 

 

Wyrażam  zgodę  na  zaciągnięcie  przez  mojego  męża/żonę  pożyczki  na  warunkach  niniejszej  

umowy. 

                                                                                 

......................................................... 
Sporządził:                                                                                  (data i podpis  współmałżonka) 

 

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

(data i podpis prac. Działu Kadr) 

 

 

*)     dotyczy  pracowników  Uczelni 

**)    dotyczy  emerytów, rencistów   


