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UMOWA Nr ……….. 
w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielonej w 2018 roku . 
zawarta w dniu .....................................  pomiędzy: 

 

ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy al. J. Piłsudskiego 92,  
41-308 Dąbrowa Górnicza, wpisaną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 115891, NIP: 634-24-63-083, REGON: 277839653, kapitał 
zakładowy: 2 659 478 030,00 zł, w całości wpłacony, zwaną dalej Pożyczkodawcą lub ArcelorMittal Poland S.A. 
reprezentowaną przez:  
* Biuro Podróży PARTNER BPO Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością Sp. K.  z siedzibą w Dąbrowie 
Górniczej 41-308, Al. J. Piłsudskiego 92 na podstawie umowy nr SAP: 4600007016 z dnia 21.12.2016 r. na świadczenie 

usług na rzecz osób uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland 
S.A. obsługiwanych kadrowo w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach, Chorzowie i Centrali  
 * HUT-PUS S.A. z siedzibą w Krakowie 31-752, ul. Mrozowa 1 na podstawie umowy nr SAP: 4600006966 z dnia 

17.11.2016 r. na świadczenie usług na rzecz osób uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A. obsługiwanych kadrowo w Krakowie,  
zwane/zwaną* dalej Firmą, w imieniu którego działają: 
 

…………………………………………………………..………… 
 

……………………………………………………..……………… 
a 
Panem/Panią  .........................................................................................................      .....................................................         
              (nazwisko i imię)                                                                       (PESEL) 
 

zamieszkałym w .................................................................................................................................................................. 
      (adres stałego miejsca zamieszkania) 
 

zatrudnionym w ArcelorMittal Poland S.A. w ...................................................................................................................... 
        (nazwa lokalizacji) 
 

…………………         ……………………………………..……………………………………………..………………………….. 
(nr ewidencyjny)  (nazwa komórki organizacyjnej)  
 

…………………         ……………………………………..……………………………………………..………………………….. 
(nr telefonu)  (adres e-mail – wpis dobrowolny)  

 
zwanym dalej Pożyczkobiorcą 
 

o następującej treści : 
 

§  1 

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczkę w wysokości: ………………………. zł  

słownie zł ……..................................................................................................................................................................... 

z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe - ………………………………………………………………..………………….….. 
(wpisać ewentualny cel szczegółowy) 
 

§  2 

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości wraz z odsetkami, okres jej spłaty wynosi ........................ miesięcy. 
 

2. Rozpoczęcie spłaty następuje z najbliższego wynagrodzenia Pożyczkobiorcy po dacie otrzymania pożyczki. 
 

3. Pożyczka w okresie spłaty jest oprocentowana w wysokości  2% / 3% / 0%* w stosunku rocznym. Odsetki  za cały  
 

okres spłaty wynoszą ..................... zł, słownie................................................................................................................. 
 

4. Spłata odbywać się będzie w miesięcznych ratach po .................................................................................. zł / rata. 
 

§  3 

1. Pożyczkobiorca upoważnia ArcelorMittal Poland S.A. do: 
a) potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę lub zasiłku 

chorobowego, zgodnie z warunkami § 2 niniejszej umowy. 
b) jednorazowego potrącenia niespłaconej pożyczki wraz z należnymi skorygowanymi odsetkami za okres spłaty - 

w razie ustania stosunku pracy - z przysługującego mu wynagrodzenia oraz ewentualnych odpraw. 
2. W przypadku braku możliwości potrącenia należnej raty pożyczki z wynagrodzenia Pożyczkobiorca zobowiązuje się 

do wpłacenia jej w dniu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc, w którym miała być potrącona rata, nie później niż do 20 
dnia każdego miesiąca na konto bankowe ArcelorMittal S.A. prowadzone dla ZFŚS w …………………* 
 

Nr rachunku 
bankowego 

                          

 

§  4 

1. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę, zobowiązanie spłaty przechodzi na poręczycieli. 
Spłaceniu przez poręczycieli nie podlega kwota niespłaconej pożyczki jedynie w przypadku śmierci Pożyczkobiorcy. 

2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z odejściem pracownika na emeryturę lub rentę, przyjęte 
w umowie zasady spłaty pożyczki mogą zostać utrzymane na wniosek Pożyczkobiorcy pod warunkiem uzyskania 
zgody poręczycieli i podpisania aneksu do umowy. 

3. W przypadku rozwiązania z Pożyczkobiorcą lub przez Pożyczkobiorcę umowy o pracę z przyczyn innych niż 
wymienione w ust. 2 niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami.  

4. Pożyczkobiorca ma możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki na swój pisemny wniosek złożony u obsługującego 
Fundusz …………………………….*. W tym przypadku nie nastąpi skorygowanie odsetek do okresu faktycznej spłaty. 

5. W wyjątkowych przypadkach Pożyczkobiorca, który znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i życiowej 
może ubiegać się o zawieszenie spłaty, zmniejszenie wysokości rat pożyczki, rozłożenie na większą ilość rat lub  
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częściową redukcję zadłużenia. Decyzję w powyższej sprawie na wniosek Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych 
podejmuje Główna Komisja Świadczeń Socjalnych. 

6. Zawieszenie, odroczenie, przeniesienie na inną osobę (tylko na pracownika ArcelorMittal Poland S.A.) obowiązku 
spłaty pożyczki lub rozłożenie jej na większą ilość rat niż to wynika z umowy, wymaga zgody poręczycieli, wyrażonej 
w formie pisemnego oświadczenia.  

7. Okresowe zawieszenie (odroczenie) spłaty pożyczki, wydłużenie okresu spłaty poprzez zmniejszenie kwoty 
miesięcznej raty nie będzie powodowało zmiany pierwotnie naliczonej kwoty odsetek mimo faktu, że okres spłaty 
pożyczki zostanie faktycznie wydłużony. 

§  5 

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach 
mających wpływ na wykonanie postanowień niniejszej umowy. 

2. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga pisemnej formy aneksu pod rygorem nieważności, za 
wyjątkiem ewentualnej zmiany nr konta ujętego w § 3 pkt 2 przekazanej w formie pisemnego powiadomienia. 

§  6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o Zakładowym Funduszu 
Świadczeń Socjalnych, przepisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland 
S.A. w ……. * roku oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy 
dla miejsca zatrudnienia Pożyczkobiorcy. 

3. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Pożyczkodawca, 
1 Pożyczkobiorca, a 1 pozostaje w aktach Biura Podróży PARTNER BPO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa / HUT-
PUS S.A.* 

PORĘCZYCIELE 
 

Poręczyciel 1 Poręczyciel 2 
 
Pan/Pani ...............................................................................................  
 
nazwa komórki organizacyjnej ……………………….…………………... 
 
nr ewid…………….... PESEL ……………………tel. …..……………….. 
 
zamieszkały .......................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 

 
Pan/Pani ...............................................................................................  
 
nazwa komórki organizacyjnej ……………………….…………………... 
 
nr ewid…………….... PESEL ……………………tel. …..……………….. 
 
zamieszkały .......................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 

Ja niżej podpisany – jako Poręczyciel 1 – oświadczam, że jestem 
zatrudniony w ArcelorMittal Poland S.A. na czas nieokreślony / 
określony niekrótszy niż okres spłaty pożyczki**, znane mi są 
postanowienia niniejszej umowy w szczególności kwota pożyczki, 
wysokość odsetek, okres spłaty i w razie nie dotrzymania określonych 
niniejszą umową warunków spłaty przez Pożyczkobiorcę, 
zobowiązuję się do jej spłaty jako solidarnie współodpowiedzialny za 
zapłatę należnej kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz upoważniam 
ArcelorMittal Poland S.A. do potrącenia w ratach kwoty pożyczki 
pozostałej do spłaty wraz z odsetkami z mojego wynagrodzenia za 
pracę lub zasiłku chorobowego, a w przypadku ustania stosunku 
pracy jednorazowo z wynagrodzenia oraz ewentualnych odpraw. 
Ponadto, gdyby nie było możliwości ww. potrącenia zobowiązuje się 
do wpłacenia należnych rat wraz z odsetkami na podane konto 
ArcelorMittal Poland S.A. 

Ja niżej podpisany – jako Poręczyciel 2 – oświadczam, że jestem 
zatrudniony w ArcelorMittal Poland S.A. na czas nieokreślony / 
określony niekrótszy niż okres spłaty pożyczki**, znane mi są 
postanowienia niniejszej umowy w szczególności kwota pożyczki, 
wysokość odsetek, okres spłaty i w razie nie dotrzymania określonych 
niniejszą umową warunków spłaty przez Pożyczkobiorcę, 
zobowiązuję się do jej spłaty jako solidarnie współodpowiedzialny za 
zapłatę należnej kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz upoważniam 
ArcelorMittal Poland S.A. do potrącenia w ratach kwoty pożyczki 
pozostałej do spłaty wraz z odsetkami z mojego wynagrodzenia za 
pracę lub zasiłku chorobowego, a w przypadku ustania stosunku 
pracy jednorazowo z wynagrodzenia oraz ewentualnych odpraw. 
Ponadto, gdyby nie było możliwości ww. potrącenia zobowiązuje się 
do wpłacenia należnych rat wraz z odsetkami na podane konto 
ArcelorMittal Poland S.A. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości ogólną informację o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 
 

..................................................................... 
(podpis Poręczyciela 1) 

 
 

..................................................................... 
(podpis Poręczyciela 2) 

 

Potwierdzenie stwierdzające własnoręczność podpisów Poręczycieli i Pożyczkobiorcy: 

 
………………….…………………… 

…………………………………….                    (podpis Pożyczkobiorcy) 

 
 
Kwituję odbiór Umowy:  
 

……………………………………….    .…………………………………………………………………………….. 
(data i podpis Pożyczkobiorcy)   (podpis reprezentantów Firmy w imieniu Pożyczkodawcy) 


