Załącznik nr 6 do Regulaminu

UMOWA
o przyznanie pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe

zawarta w dniu ....................................... r. pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa zwanym
dalej „pracodawcą” w imieniu, którego działają:
Marta Nowak
ElŜbieta Świtaj

- Dyrektor Magistratu
- Główny Księgowy

a Panem/ Panią...................................zam......................... ............................................
zatrudnionym /ą w Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale/Biurze ...............................
następującej treści:

§1

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 70, poz.335 ze zm.) oraz Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa
została przyznana
Panu /Pani...........................
ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych poŜyczka w wysokości .............. zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) oprocentowanie w skali..............% w stosunku rocznym tj.
......... zł
słownie: ...............................
ogółem: ...............................
słownie: ...............................
z przeznaczeniem na .....................................
§2

Przyznana poŜyczka podlega spłacie w całości w kasie Urzędu Miasta Krakowa lub na konto.
Okres spłaty wynosi trzy lata. Rozpoczęcie spłaty poŜyczki następuje od miesiąca
.................... 20…. r. w ratach miesięcznych po: I rata ...... złotych pozostałe 35 rat
po ...... złotych.
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§3
PoŜyczkobiorca upowaŜnia pracodawcę do potrącania naleŜnych rat poŜyczki wraz z
odsetkami, zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę
lub zasiłku z ubezpieczenia społecznego tj. miesięcznie po: I rata........... złotych pozostałe
35 rat po .......... złotych.

§4

Nie spłacona kwota poŜyczki wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie w całości
w przypadku rozwiązania stosunku pracy.

§5

W przypadku wyraŜenia zgody przez Komisję Socjalną na dalsze spłacanie poŜyczki
po rozwiązaniu stosunku pracy z Urzędem Miasta Krakowa poŜyczkobiorca zobowiązany
jest do terminowego wpłacania rat w kasie Urzędu Miasta Krakowa lub na konto:
Bank Pekao SA 07 1240 4722 1111 0000 4852 2638
Przepis ten dotyczy równieŜ pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę.

§6

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity
z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) i Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Urzędu Miasta Krakowa.
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§8

Umowa niniejsza została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
otrzymuje pracodawca, a jeden poŜyczkobiorca.

Na poręczycieli proponuję:

1. P.......................................................................zam..................................................................
Nr dow. osobistego...................................................imię ojca..................................................
Oświadczam, Ŝe jestem zatrudniony(a)........................................................................................
moje miesięczne wynagrodzenie wynosi zł..........................................
słownie zł.....................................................................................................................................
i nie jest obciąŜone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów. Stosunek pracy zawarty
jest na czas nie określony.

2. P.........................................................................zam.............................................................
Nr dow. osobistego...................................................imię ojca..................................................
Oświadczam, Ŝe jestem zatrudniony(a)........................................................................................
moje miesięcznie wynagrodzenie wynosi zł..............................................
słownie zł......................................................................................................................................
i nie jest obciąŜone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów. Stosunek pracy zawarty
jest na czas nie określony.

W razie nieuregulowania we właściwym terminie poŜyczki zaciągniętej przez

P. ...............................................................
ze środków ZFŚS wyraŜamy zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni, na pokrycie
naleŜnej kwoty wraz z odsetkami takŜe przez potrącanie rat poŜyczki z naszych wynagrodzeń
za pracę lub zasiłku z ubezpieczenia społecznego.
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Pod rygorem skutków prawnych zgodność z prawdą powyŜszych danych potwierdzam
własnoręcznym podpisem.

1.................................................................
poręczyciel

2.................................................................
poręczyciel
Stwierdzam własnoręczność podpisów
poręczycieli wymienionych pod poz. 1 i 2

...........................................................................................................................
(czytelny podpis bezpośredniego przełoŜonego poŜyczkobiorcy lub
poręczycieli)

Umowa została podpisana w dniu.............................................. r.

PoŜyczkobiorca

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

Pracodawca

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

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