Załącznik nr 8 do
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni

Umowa Nr ZFŚS.2410. ……………P
o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
zawarta w dniu …………….
pomiędzy:
Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni
zwanym dalej „Zakładem”, w imieniu którego działa:
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia – Wojciech Dobrołowicz
a
Panią/Panem ………………………………
zamieszkałą/zamieszkałym …………………………………..
zwaną/zwanym dalej „Pomocobiorcą”/„Pożyczkobiorcą” – zależnie od rodzaju otrzymanej pomocy.
§1
Zakład przyznaje Pomocobiorcy/Pożyczkobiorcy* – ze środków ZFŚS – pomoc w postaci pożyczki w
kwocie ……………………. zł (słownie: ……………….), oprocentowanej w wysokości 0,5% kwoty
pożyczki, z przeznaczeniem na …………………………….
§2
1.
2.
3.

4.

Łączna kwota udzielonej pożyczki wraz z oprocentowaniem, wynosząca …………… zł,
podlega zwrotowi przez Pomocobiorcę/Pożyczkobiorcę.
Pożyczka podlega spłacie w …..ratach miesięcznych.
Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje …………………….. w wysokości:
1) 1 rata – ……………. zł,
2) ….. następne raty – po ………….. zł.
Zakończenie spłaty pożyczki nastąpi ………………… roku
§3

1. Pomocobiorca/Pożyczkobiorca upoważnia Zakład do potrącania należnych rat pożyczki
wraz z odsetkami z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę.
2. W przypadku nie wypracowania wynagrodzenia w wysokości wystarczającej na spłatę
pożyczki, Pomocobiorca/Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacać raty pożyczki w kwotach
i terminach ustalonych w niniejszej umowie – z innych dochodów wnoszonych do kasy
Zakładu.
§4
1. Niespłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
1) porzucenia przez Pomocobiorcę/Pożyczkobiorcę pracy,
2) rozwiązania z Pomocobiorcą/Pożyczkobiorcą stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu
pracy,
3) wykorzystania przez Pomocobiorcę/Pożyczkobiorcę pożyczki lub pomocy zwrotnej na
inny cel, niż określony w umowie.
2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z Pomocobiorcą/Pożyczkobiorcą z innych przyczyn,
Zakład zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki
z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności.
Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków rozwiązania stosunku pracy w drodze
wypowiedzenia lub za zgodą stron.
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§5
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu ZFŚS
oraz powszechnie obowiązujące przepisy i zasady prawa cywilnego.
§7
1.
2.

Pomocobiorca/Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu ZFŚS
i niniejszej umowy, którą podpisuje.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Bogatynia, dnia …………….

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

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

(podpis i pieczęć Burmistrza)

(czytelny podpis Pomocobiorcy/Pożyczkobiorcy)

..........................................................................
(seria i numer dowodu osobistego)

..........................................................................
(wydany przez)

..................................................
(podpis i pieczęć Skarbnika Gminy)

Poręczenie spłaty:
W przypadku nie uregulowania przez Pomocobiorcę/Pożyczkobiorcę należności we właściwym
terminie wyrażam zgodę – jako współodpowiedzialny – na pokrycie niespłaconej kwoty
wraz z należnymi odsetkami z moich wynagrodzeń za pracę
Pan/i .................................................. zamieszkały/a .................................................................................
dowód osobisty seria .......... numer ............... wydany przez ....................................................................
.............................................................
(czytelny podpis poręczyciela)

Pan/i .................................................. zamieszkały/a .................................................................................
dowód osobisty seria .................... numer .................... wydany przez .....................................................
.............................................................
(czytelny podpis poręczyciela)

........................................................................................
(data, pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za załatwienie formalności)
*niepotrzebne skreślić

