
 Załącznik Nr 6 
do Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS UE w Katowicach 

 
UMOWA POŻYCZKI NR …/…/20…… 

 
zawarta w dniu …………………… pomiędzy: 
Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach ul.1 Maja 50, 40-287 Katowice reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
przy kontrasygnacie ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
a Panią/em …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą, o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Decyzją z dnia ………………… wydaną na podstawie i zasadach określonych w Regulaminie gospodarowania 

środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
wprowadzonym zarządzeniem Nr …/21 z dnia … czerwca 2021 r., oraz na podstawie ustawy z dnia 4 marca 
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 746), w uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi, została przyznana pożyczkobiorcy, ze środków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych, pożyczka w kwocie ………………… zł oprocentowana w wysokości 3% w stosunku 
rocznym. 

2. Kwota oprocentowania pożyczki wynosi ………………… zł i zwiększa wysokość pożyczki do łącznej kwoty 
………………..… zł (słownie złotych……………………………………………………………………………………………………………). 

3. Udzielona pożyczka przeznaczona jest na ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
§ 2 

1. Przyznana pożyczka wraz z kwotą oprocentowania podlega spłacie w całości przez okres ………………… 
miesięcy. 

2. Okres spłaty pożyczki rozpoczyna się od ………………… . Spłata następuje w ratach miesięcznych, 
wynoszących …………. zł. Ostatnia rata płatna na dzień …………. wynosi …………. zł. 

3. Na wniosek pożyczkobiorcy, pożyczkodawca może zmienić wysokość rat na większe, jednakże nie ma to 
wpływu na wysokość odsetek. 

4. W momencie zaprzestania wpłacania rat określonych w ust. 3, obowiązują warunki określone w umowie. 
 

§ 3 
Niespłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku braku spłaty dwóch 
kolejnych rat.  
 

§ 4 
Terminem wymagalności płatności kolejnych miesięcznych rat, wynikających z umowy, jest ostatni dzień 
roboczy każdego miesiąca. 
 

§ 5 
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 6 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, a także ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746). 
 

§ 7 
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki przez Pożyczkobiorcę, jako poręczyciele wyrażamy 
zgodę na pobranie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń, nagród, premii, zasiłku 
chorobowego. 



§ 8 
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – każda na prawach 
oryginału – z których dwa otrzymuje Pożyczkodawca, a jeden Pożyczkobiorca. 
 
 
I Pożyczkodawca                                                                               Pożyczkobiorca 
 
 
 
…………………………………                                                                ………………………………… 
    podpis Pożyczkodawcy                                                                                                        podpis Pożyczkobiorcy 
 
 

II Pożyczkodawca                                                  
 
 
 
…………………………………                                           
    podpis Pożyczkodawcy     
 
______________________________________________________________________ 
                                                             

Wyrażam zgodę na zawarcie niniejszej umowy pożyczki 
 
 
 
……………………………………………                                           
podpis współmałżonka Pożyczkobiorcy*  
 
______________________________________________________________________ 
  

I Poręczyciel  
…………………………………………… 
…………………………………………… 
……………………………………………                                                    ………………………………… 
                                                                                                                                                         podpis Poręczyciela                     

 
II Poręczyciel  
…………………………………………… 
…………………………………………… 
……………………………………………                                                    ………………………………… 
                                                                                                                                                         podpis Poręczyciela                     

 
III Poręczyciel  
…………………………………………… 
…………………………………………… 
……………………………………………                                                    ………………………………… 
                                                                                                                                                         podpis Poręczyciela                     

 

 

Umowę sporządził: 

 

…………………………………………… 
                            podpis 

 


