
UMOWA 
 

O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE 

 

 

W dniu ............................ pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

 w Bytomiu zwanym dalej „zakładem pracy” w imieniu którego działa: 

Dyrektor szkoły:   mgr Hanna Chłopecka 

 

a Panią/em/ ................................................................................................................................. 

 

zwanym dalej „pożyczkobiorcą” zamieszkałą/ym/ w ................................................................ 

 

......................................................................., zatrudnionym w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego  w Bytomiu, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

 

Działając w oparciu o postanowienia „Regulaminu dysponowania Funduszem Świadczeń 

Socjalnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu” przyznaje się 

pożyczkobiorcy ze  
 

środków funduszu pożyczkę w wysokości: ........................................................................... zł. 

 

słownie ....................................................................................................................................... 

 

z przeznaczeniem na: ................................................................................................................. 

 

§2 

 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości łącznie z odsetkami, które wyniosą               

3%, tj. …………………………… zł. 

Okres spłaty wynosi 2 lata. 

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

 

Wysokość rat miesięcznych wynosi       *pierwsza.......................zł 

 

          *następne........................zł 

 

§3 

 

Pożyczkobiorca upoważnia Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                 

w Bytomiu do potrącania ratalnych rat pożyczki wraz z odsetkami 3% (obliczane od kwoty 

zadłużenia zgodnie z rozdziałem IV § 20 i 21 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych) – z przysługującego wynagrodzenia za pracę. 

 

§4 

 

1.Nie spłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w razie: 

      -     wygaśnięcia stosunku pracy poprzez porzucenie pracy przez pracownika, 

- rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 52 KP, 

- wygaśnięcie stosunku pracy w myśl art. 26 Karty Nauczyciela. 

2.Rozwiązanie umowy o pracę w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 wymaga 

ustalenia pomiędzy stronami sposobu spłaty i zabezpieczenia pożyczki. 

 



 

§5 

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§6 

 

W sprawach nie regulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Regulaminu. 

 

§7 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których: jeden egzemplarz 

otrzymuje pożyczkobiorca, 2 egzemplarze otrzymuje Centrum Kształcenia Zawodowego                

i Ustawicznego w Bytomiu  

 

 

Na poręczycieli proponuję: 

 

1........................................................  zam. .................................................................. 

       

      nr dowodu. os. .................................................. 

 

2........................................................  zam. .................................................................. 

       

      nr dowodu. os. .................................................. 

 

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez 

pożyczkobiorcę, wyrażamy jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie kwoty wraz         

z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 

 

 

1.....................................................  2..................................................... 
                          podpis poręczyciela                                                                       podpis poręczyciela 

 

 

 

.......................................................  ........................................................ 
                          pożyczkobiorca           nr dowodu wydany przez 
 

Akceptuję i przydzielam pożyczkę mieszkaniową zgodnie z § 1 niniejszej umowy 

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli. 

 

  

 

.......................................................  ........................................................ 
                          Główny Księgowy CKZiU                Dyrektor CKZiU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Bytomiu z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Wrocławskiej 120. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,   

e-mail iod_edu@um.bytom.pl 

 

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z wypełnieniem obowiązku 

prawnego art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 art. b RODO w celu udzielenia świadczenia  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i realizacji przelewów z tego tytułu na 

podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  

i Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem 

na podstawie przepisów prawa w szczególności Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, Państwowy Inspektor Pracy, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania 

w imieniu Administratora; 

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania przyznanego 

świadczenia socjalnego z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia praw i roszczeń oraz  

w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;  

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do 

Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 

2016/679); 

5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 

7. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu przyznania świadczenia  

z ZFŚS niezbędne. Odmowo podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości 

przyznania świadczenia.  
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