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ZARZĄDZENIE NR 15/11
WÓJTA GMINY GNOJNO

z dnia 8 marca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gnojnie 

      Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.), 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Wprowadzam Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gnojnie, stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Wprowadzany regulamin ma również zastosowanie do udzielania świadczeń 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w następujących gminnych jednostkach 
organizacyjnych, o czym świadczą Porozumienia zawarte na podstawie art. 9 ustawy 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: 

1) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojnie; 

2) Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gnojnie; 

3) Gminnej Bibliotece Publicznej w Gnojnie. 

§ 3. Traci moc dotychczas funkcjonujący „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gnojnie”. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Gnojno. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

WÓJT GMINY 

Jolanta Stachowicz
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Załącznik do Zarządzenia nr 15/11 
Wójta Gminy Gnojno 
z dnia 8 marca 2011 r. 

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ 
SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W GNOJNIE  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych 
w Urzędzie Gminy w Gnojnie, zwany dalej „Regulaminem” został opracowany na podstawie:  
1) ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. 

z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.);  

2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie 
sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 349 ze zm.).  
§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

1) Fundusz – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Gnojnie;  
2) Urząd – Urząd Gminy w Gnojnie oraz jednostki organizacyjne, z którymi zostało zawarte 

porozumienie na podstawie art. 9 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;  
3) Pracodawca – reprezentowany przez Wójta Gminy Gnojno - Urząd Gminy w Gnojnie oraz 

jednostki organizacyjne, z którymi zostało zawarte porozumienie na podstawie art. 9 ustawy 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;  

4) Pracownicy – pracownicy aktualnie zatrudnieni w Urzędzie;  

5) Komisja Socjalna – Komisja Socjalna powołana przez Wójta Gminy Gnojno zarządzeniem 
nr 80/10 z dnia 10 grudnia 2010 r.  

II. ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU I GOSPODAROWANIE JEGO ŚRODKAMI  

§ 3. 1. Fundusz jest funduszem celowym, tworzonym z corocznego odpisu podstawowego 
naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w Urzędzie.  

2. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim 
półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę 
wyższą.  

§ 4. Środki Funduszu zwiększa się o:  

1) odsetki od środków Funduszu;  
2) darowizny od osób fizycznych lub prawnych;  

3) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe;  
4) inne środki określone w odrębnych ustawach.  

§ 5. 1. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok 
następny.  

2. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.  
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§ 6. 1. Funduszem administruje Pracodawca, który zapewnia również obsługę techniczno-
organizacyjną Funduszu oraz ponosi wszelkie koszty związane z prowadzeniem tego Funduszu 
(np. opłata prowizji za prowadzenie przez bank wyodrębnionego rachunku, na którym 
gromadzone są środki Funduszu).  

2. Pracodawca odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków Funduszu.  

§ 7. Organizowaniem działalności socjalnej w Urzędzie zajmuje się Komisja Socjalna.  
§ 8. 1. Wydatkowanie środków Funduszu odbywa się na podstawie rocznego planu 

dochodów i wydatków Funduszu, zatwierdzonego przez Pracodawcę.  
2. Projekt rocznego planu finansowego opracowuje Komisja Socjalna w terminie do 15 

marca każdego roku.  
3. Komisja Socjalna może proponować dokonanie zmian w planie finansowym w trakcie 

roku.  
§ 9. 1. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje 

Pracownikowi lub innemu uprawnionemu podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu.  
2. Załatwiane odmownie wnioski osób uprawnionych ubiegających się o świadczenia 

z Funduszu nie wymagają uzasadnienia, a odmowna decyzja jest ostateczna.  

III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU  

§ 10. Z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu mogą korzystać:  
1) pracownicy zatrudnieni w Urzędzie na podstawie umowy o pracę, niezależnie od rodzaju 

umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy;  
2) pracownicy zatrudnieni w Urzędzie na podstawie wyboru, powołania i mianowania;  

3) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych;  
4) emeryci i renciści, którzy rozwiązali z Pracodawcą umowę o pracę w związku z przejściem 

na emeryturę lub rentę, pod warunkiem, że nie podjęli później zatrudnienia w ramach 
stosunku pracy;  

5) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1 - 4.  
§ 11. 1. Za członków rodzin, o których mowa w § 11 pkt 5 uważa się pozostające na 

wyłącznym utrzymaniu osób uprawnionych:  
1) dzieci i rodzeństwo - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat;  

2) współmałżonka.  
3) dzieci po pracowniku, który zmarł w trakcie trwania stosunku pracy - do czasu ukończenia 

nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.  
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 3 tracą uprawnienia do korzystania z Funduszu 

w przypadku zawarcia związku małżeńskiego.  
3. W przypadku, gdy dwoje rodziców jest pracownikami Urzędu, to świadczenia na rzecz 

dziecka przysługują każdemu z nich.  

IV. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU  

§ 12. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej organizowanej 
na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w tym:  
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1) zapomogi pieniężne bezzwrotne dla osób uprawnionych znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej wypadkami losowymi (np. śmierć w rodzinie, 
długotrwała lub ciężka choroba, klęska żywiołowa, pożar);  

2) dofinansowanie wypoczynku sobotnio-niedzielnego oraz w inne dni wolne od pracy, 
organizowanego przez Pracodawcę w formie turystyki grupowej;  

3) finansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci zakupu biletów na imprezy 
artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe oraz sprzętu sportowego do wspólnego 
użytku;  

4) pomoc finansowa udzielana Pracownikom w formie zapomogi lub bonów towarowych 
z okazji dorocznych świąt (np. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Kobiet);  

5) dopłaty dla Pracowników do zakupu karnetów, biletów wstępu na imprezy artystyczne, 
kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne;  

6) zakup paczek mikołajkowych dla uprawnionych do korzystania z Funduszu dzieci w wieku 
od 1 do 15 lat (według rocznika);  

7) zwrotne pożyczki mieszkaniowe;  

§ 13. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielane Pracownikom, 
w szczególności na:  

1) zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego;  
2) budowę domu jednorodzinnego;  

3) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego;  
4) adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne;  

5) przystosowania mieszkania do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej;  
6) remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.  

V. ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ  

§ 14. 1. Przyznanie i wysokość pomocy (dofinansowania) ze środków Funduszu uzależniona 
jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.  

2. Wysokość i częstotliwość świadczeń przyznawanych z Funduszu uzależniona jest od 
wielkości środków, jakimi dysponuje Fundusz.  

3. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy. Nie 
jest wymagany wniosek w przypadku pomocy finansowej udzielanej z okazji świąt.  

4. W szczególnych przypadkach wniosek o udzielene świadczenia socjalnego może złożyć 
w imieniu osoby uprawnionej członek Komisji Socjalnej lub Pracodawca.  

§ 15. 1. Wysokość świadczenia różnicowana jest w zależności od dochodu przypadającego 
na osobę w rodzinie, wskazanego w oświadczeniu pracownika (wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).  

2. Oświadczenie powinno być złożone Komisji Socjalnej w terminie do końca lutego 
każdego roku. Osoba nowozatrudniona powinna złożyć oświadczenie o wysokości dochodów 
w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia.  

3. Do końca lutego danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożone 
oświadczenia z poprzedniego roku, chyba że uprawniony złoży wcześniej nowe oświadczenie.  
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4. Osoba, która nie złożyła oświadczenia lub złożyła go po terminie, będzie korzystała 
w danym roku kalendarzowym ze świadczeń w najniższej wysokości.  

5. Wysokość przyznanych świadczeń określa tabela dopłat sporządzana corocznie przez 
Komisję Socjalną i zatwierdzona przez Pracodawcę.  

§ 16. 1. Z pomocy bezzwrotnej określonej w § 13 pkt 1 osoba uprawniona może korzystać 
nie częściej niż raz w roku.  

2. Do wniosku o przyznanie pomocy wynikającej z § 13 pkt 1 powinien być dołączony 
dokument potwierdzający tą sytuację (np. zaświadczenie odpowiedniego organu, kopia 
protokołu, odpis aktu zgonu itp.).  

§ 17. 1. Z dopłat do zakupu biletów wstępu na imprezy artystyczne, kulturalno-oświatowe 
oraz sportowo-rekreacyjne, pracownicy mogą skorzystać do 3 razy w ciągu roku 
kalendarzowego.  

2. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedłożenie wniosku wraz z dokumentem 
potwierdzającym poniesiony wydatek.  

§ 18. 1. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z Funduszu stanowi załącznik nr 
2 do niniejszego regulaminu.  

2. Wzór wniosku o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu.  

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE  

§ 19. 1. Maksymalna wysokość pożyczki mieszkaniowej wynosi 10.000 zł.  
2. Podstawą uzyskania pożyczki na cele wymienione w § 14 jest umowa cywilnoprawna, 

zawarta między pożyczkobiorcą a Pracodawcą, której wzór stanowi załacznik nr 4 do 
niniejszego regulaminu.  

3. Warunkiem udzielenia pożyczki jest poręczenie jej spłaty przez dwie osoby będące 
Pracownikami Urzędu, zatrudnione na czas co najmniej równy okresowi spłat udzielanej 
pożyczki.  

4. Spłata pożyczki rozpoczyna się po upływie miesiąca od jej udzielenia.  

5. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2% w skali roku.  
6. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 36 miesięcy.  

§ 20. 1. Pożyczka mieszkaniowa może być udzielona Pracownikowi zatrudnionemu na czas 
nieokreślony po przepracowaniu w Urzędzie co najmniej 1 roku.  

2. Wniosek o przyznanie kolejnej pożyczki Pracownik może złożyć nie wcześniej niż po 
spłaceniu ostatniej raty poprzednio udzielonej pożyczki.  

3. Pożyczki udzielane są w kolejności złożonych wniosków. W uzasadnionych przypadkach - 
zdarzenie losowe, a w szczególności pożar, kradzież z włamaniem, zalanie mieszkania - wnioski 
o pożyczkę przeznaczoną na usunięcie skutków zdarzeń losowych mogą być rozpatrywane poza 
kolejnością.  

§ 21. 1. Ustalone w umowie wysokości rat pożyczki będą regulowane z bieżącego 
wynagrodzenia za pracę, nagród i premii pożyczkobiorcy.  

2. Nie spłacona część pożyczki podlega umorzeniu w całości w przypadku śmierci 
pożyczkobiorcy.  



- 5 - 

3. W przypadku niespłacenia pożyczki w dniu ustania stosunku pracy naliczane będą odsetki 
w wysokości ustawowej od dnia ustania stosunku pracy.  

§ 22. Spłata pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku:  

1) ustania stosunku pracy;  
2) stwierdzenia, że pożyczka została w całości wykorzystana na inne cele niż określone 

w umowie pożyczki;  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 23. Wszelkie zmiany do Regulaminu wprowadza się w formie Zarządzeń Wójta Gminy 
Gnojno, po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Socjalną.  

§ 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.  

§ 25. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2011 
roku.  
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Załącznik nr 1 
do REGULAMINU GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W GNOJNIE 
 
 

Informacja o dochodach w rodzinie 
 

 
 
 
......................................                   ............................., dn. ..................... 20.... r. 
        (imię i nazwisko) 
 
 
.................................................. 
    (adres zamieszkania) 
 
 
 
.................................................. 
 (charakter uprawnienia) 
 
 
 
 
 
Niniejszym oświadczam, że w roku 20..... średni miesięczny dochód na  
 
członka mojej rodziny wyniósł   ..............................................  zł 
 
(słownie ...................................................................................... zł). 
 
 
 
Informację składam w celu określenia wysokości świadczeń udzielonych 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
 
 
                                                              
                                                                             ......................................... 
                                                                                                           (podpis) 
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Załącznik nr 2 
do REGULAMINU GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W GNOJNIE 
 
 

………………………………………………………... 
(miejscowość, ,data) 

 
……………………………………………………….... 

(imię i nazwisko) 
 

………………………………………………………… 
(adres) 

 
………………………………………………………… 

(nazwa zakładu pracy) 
 
 
 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO 

 
 

1. Proszę o udzielenie świadczenia socjalnego: 

1) zapomogi pieniężnej bezzwrotnej*, 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2) dopłaty do wypoczynku organizowanego przez pracodawcę*, 

3) dopłaty do zakupu karnetu/biletu wstępu na imprezy artystyczne, kulturalno-oświatowe 

lub sportowo-rekreacyjne*. 
 

* właściwe podkreślić 

 

Oświadczam, że podane wyżej dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym 

 

 

……………………………………. 

(podpis) 
 

Załączniki: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………............…………………………… 
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Opinia Komisji Socjalnej: 
 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………dnia …………………………………………….. 
 
 

Za Komisję Socjalną: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyznaję świadczenie socjalne w wysokości   …………………… (słownie złotych) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………)** 
 
Nie przyznaję świadczenia socjalnego.** 
 
 
 
Gnojno, dnia …………………………… 
 
 
 
 

 
        ……………………………….. 
              (podpis Wójta) 
 
 
 
 
 
** Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
do REGULAMINU GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W GNOJNIE 
 

Gnojno, dnia ................................... 
 

 
WNIOSEK 

O UDZIELENIE POŻYCZKI Z ZFŚS 
 NA CELE MIESZKANIOWE 

 
 
 
Imię i nazwisko ....................................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania ................................................................................................................. 
 
Staż pracy w Urzędzie ............................................................................................................. 
 
 
 

Proszę o udzielenie mi pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, którą zamierzam przeznaczyć na .................................................... 

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

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

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

 
 
Jako poręczycieli proponuję: 
 
1.  ....................................................................... zam. ............................................................... 

zatrudniony(a) w Urzędzie na czas nieokreślony / określony*,   

Nr dowodu osobistego: ............................................. 

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

zatrudniony(a) w Urzędzie na czas nieokreślony / określony*,   

Nr dowodu osobistego: ............................................. 

 
* niewłaściwe skreślić 
 
 
 
Przyjęto: 
 
Data i podpis osoby przyjmującej wniosek:    .............................................................................
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Załącznik nr 4 
do REGULAMINU GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W GNOJNIE 
 

UMOWA O POŻYCZKĘ NA CELE MIESZKANIOWE 

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 
W dniu ............................., w Gnojnie, pomiędzy Urzędem Gminy w Gnojnie, 
reprezentowanym przez  Wójta Gminy Gnojno - …...........……………………………., zwanym 
dalej Pracodawcą,  
a  
......................................................................................................................................................, 
zamieszkałą/ym........................................................................................., 
zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa następującej treści: 
 

§1 
1. Pracodawca przyznaje Pożyczkobiorcy pożyczkę ze środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, w wysokości ..................... (słownie złotych: ................................ 
.......................................................), z przeznaczeniem na ................................................... 

2. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 2% w stosunku rocznym. 

§2 
1. Pożyczka podlega spłacie w …....... ratach, w okresie ....... lat. W skład każdej raty wchodzi 

część należności głównej i odsetki za dany miesiąc, liczone od kwoty należności głównej, 
jaka pozostaje do spłaty na początku danego miesiąca. 

2. Spłata pierwszej raty rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu, w którym 
pożyczka została udzielona, w terminie wypłat wynagrodzenia. W tym też terminie, 
w kolejnych miesiącach będą spłacane pozostałe raty. 

3. Wysokość pierwszej raty wynosi ........... zł (słownie złotych: ...................................), a rat 
następnych, w ilości ....... –  ...........zł (słownie złotych: ...................................................).  

4. Na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy okres spłaty pożyczki może ulec skróceniu. W takim 
wypadku odsetki wskazane w ust. 1 ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu. 

§3 
Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do comiesięcznego potrącania należnych rat wraz z 
oprocentowaniem z przysługującego Pożyczkobiorcy wynagrodzenia za pracę, zgodnie z § 2, 
ust. 2 niniejszej umowy. 

§4 
Niespłacona część pożyczki staje się natychmiast wymagalna w razie rozwiązania bez 
wypowiedzenia stosunku pracy przez Pracodawcę z winy Pożyczkobiorcy (art. 52 Kodeksu 
Pracy) lub bez wypowiedzenia stosunku pracy przez Pożyczkobiorcę. 

§5 
1. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez 

Pożyczkobiorcę (art. 53 Kodeksu Pracy) bądź w trybie porozumienia stron nie powoduje 
zmiany warunków spłaty udzielonej pożyczki, wynikającej z niniejszej umowy. 

2. W sytuacjach przewidzianych w ust. 1 Pracodawca i Pożyczkobiorca ustalą w odrębnym 
porozumieniu sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki. 
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3. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę (brak 3 kolejnych rat) 
obowiązek spłaty przechodzi na poręczycieli z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku śmierci Pożyczkobiorcy pożyczkę umarza się. 

§6 
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

§7 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§8 
Pożyczkobiorca wskazuje jako poręczycieli: 

1. Pana/ią,.................................. zamieszkałego/ą .................................., legitymującego/ą 
się dowodem osobistym seria .......... numer ................. 

2. Pania/ią ............................. zamieszkałego/ą ..................................., legitymującego/ą się 
dowodem osobistym seria .......... numer ..................... 

§9 
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
jeden otrzymuje Pracodawca, a drugi Pożyczkobiorca. 
 
 
 
....................................................    ............................................. 
          Pożyczkobiorca                                                                                     Pracodawca 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELI 
 

W przypadku niespłacenia we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę 
na podstawie niniejszej umowy, niniejszym: 
1) zobowiązujemy się do solidarnej spłaty należności z tytułu niniejszej umowy do wysokości 

kwoty określonej w § 2 ust. 1 i 2, 
2) wyrażamy zgodę na potrącenie należności określonej w pkt 1 z należnych nam wynagrodzeń 

za pracę. 
 
Podpisy poręczycieli: 
 

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

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


