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Załącznik nr 8 do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Lotniczej Akademii Wojskowej 
 

UMOWA POŻYCZKI 
NA CELE MIESZKANIOWE 

 
zawarta w dniu ……………..……….. roku w Dęblinie pomiędzy: 

 
Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie, zwaną dalej „Pożyczkodawcą” w imieniu której 

działa ……………….………................................................................................. 

a Panem/Panią………………………………………………………...PESEL .............................. 

zamieszkałym/ą  …………….……………………………….……………….………...…………...., 

zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą” 

 
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Po rozpoznaniu wniosku Pożyczkobiorcy z dnia …………………………. roku 
Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy ze środków funduszu mieszkaniowego 
Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie pożyczki na następujące cele 
mieszkaniowe:...…….…………………………….………………………………………….…… 
w wysokości …........................... zł (słownie:…………………………………………………) 
oprocentowanej w wysokości 1 % w stosunku rocznym. 

2. Pożyczka zostanie wypłacona bezpośrednio do rąk Pożyczkobiorcy/na rachunek 
bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę Nr ………………………….……………………*,  
z tym, że za datę dokonania płatności w formie bezgotówkowej przyjmuje się datę 
dokonania dyspozycji bankowej przez Pożyczkodawcę.  

3. Pożyczkobiorca oświadcza, że pożyczka zostanie wykorzystana zgodnie z celem, na 
jaki została udzielona. 

 
§ 2 

1. Pożyczka wraz z odsetkami w łącznej kwocie ……………............. zł podlega spłacie 
przez Pożyczkobiorcę w ………. ratach miesięcznych. 

2. Rozpoczęcie spłaty pożyczki nastąpi od dnia ………….…………….…  w następującej 
wysokości: 
1) I rata  w kwocie ………………… zł. 
2) …….. rat w kwocie po ..……………. zł. 

3. Okres spłaty pożyczki wynosi  …………….…… miesięcy/lat*. 
4. Rata pożyczki płatna jest do dnia …………… danego miesiąca, a przypadku gdy dzień 

ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy rata pożyczki płatna jest w poprzedzającym 
dniu roboczym. 

 
§ 3 

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki w terminie i na warunkach 
określonych w § 2 umowy.  

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę poczynając od dnia ………………. r. do 
potrącania wynikających z § 2 umowy rat pożyczki z przysługującego Pożyczkobiorcy 
wynagrodzenia za pracę otrzymywanego w Lotniczej Akademii Wojskowej, 
a w  przypadku, gdy wynagrodzenie to okaże się niewystarczające z innych należności 
Pożyczkobiorcy przysługujących mu z tytułu zatrudnienia. Upoważnienie to dotyczy 
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także spłaty pożyczki w przypadku jej natychmiastowej wymagalności, zgodnie  
z zapisami § 5 umowy.   

3. W przypadku, gdy wynagrodzenie Pożyczkobiorcy wraz z innymi należnościami z tytułu 
zatrudnienia okażą się niewystarczające do potrącenia raty pożyczki Pożyczkobiorca 
zobowiązuje się zapłacić wymagalną ratę pożyczki z innych swoich dochodów - do kasy 
Pożyczkodawcy lub na rachunek bankowy Pożyczkodawcy nr……………………………. 

 
§ 4 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się w terminach wynikających z § 2 umowy spłacać raty 
pożyczki z emerytury/renty/zasiłku przedemerytalnego/świadczenia przedemerytalnego*, 
przyznanej/ego przez …………………………………………... decyzją nr …………………..… 
z dnia ……………….……………. w wysokości ……………..….. zł 
lub z innych swoich dochodów - do kasy Pożyczkodawcy lub na rachunek bankowy 
Pożyczkodawcy nr …………………………………………………….……………………………… 

 
§ 5 

Zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem stanowi poręczenie 
udzielone przez dwóch poręczycieli, zgodnie z załączonymi do umowy oświadczeniami 
poręczycieli. 
 

§ 6 
1. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku:  

1) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika 
lub w trybie wypowiedzenia dokonanego przez pracownika; 

2) niedotrzymania warunków udzielenia pożyczki wynikających z niniejszej umowy, 
w tym wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie. 

2. W przypadku rozwiązania umowy, z przyczyn o których mowa w ust. 1 Pożyczkodawca 
zobowiązany jest do zwrotu pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem w formie 
jednorazowej spłaty w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Pożyczkobiorcy wezwania 
do zapłaty.  

3. W pozostałych przypadkach rozwiązania stosunku pracy z Pożyczkobiorcą spłata 
pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie. W takim przypadku 
Pożyczkodawca ma prawo do ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki wraz 
z  odsetkami, a gdy Pożyczkobiorca nie wyrazi zgody na nowe warunki spłaty pożyczki, 
umowa pożyczki może zostać rozwiązana przez Pożyczkodawcę z miesięcznym 
wypowiedzeniem, zaś pożyczka wraz z odsetkami musi zostać spłacona w dniu 
rozwiązania umowy pożyczki.  

4. Niedotrzymanie przez Pożyczkobiorcę określonego przez Pożyczkodawcę terminu 
spłaty będzie skutkowało realizacją ustanowionych przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń 
spłaty pożyczki, zgodnie z niniejszą umową i Regulaminem Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. 

 
§ 7 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 
1) umożliwienia Pożyczkodawcy przeprowadzenia kontroli wykorzystania i spłaty udzielonej 

pożyczki; 
2) informowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach mających bezpośredni wpływ na 

pogorszenie zdolności do terminowej spłaty pożyczki. 
 

§ 8 
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się Regulamin Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
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§ 9 
Zmiana umowy pożyczki wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

Sądem właściwym dla dochodzenia niespłaconej pożyczki wraz z odsetkami jest sąd 
właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy. 

 
§ 11 

Wniosek i inne dokumenty złożone przez Pożyczkobiorcę w celu przyznania pożyczki 
stanowią integralną część niniejszej umowy.  

 
§ 12 

Umowę pożyczki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy. 
 
 
Załączniki do umowy pożyczki:  
Oświadczenia poręczycieli – 2 ezg.  
 
 
 
 

………………………………..                                    ………………….………….. 
Pożyczkodawca                                                           Pożyczkobiorca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
________________________ 
* niepotrzebne skreślić 
¹ dotyczy Pożyczkobiorców będących pracownikami   
² dotyczy Pożyczkobiorców będących emerytami, rencistami, pobierającymi zasiłek bądź świadczenie 

przedemerytalne   



str. 4/5 

Poręczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami 
 

 
           Ja, niżej podpisany ………….…………………………………………., zamieszkały 
………………………………………………….………..…, PESEL ……………..…………………. 
oświadczam, że w przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę Pana/Pani 
…………………………………………………...., udzielonej na podstawie umowy pożyczki 
zawartej w dniu ………………..… w łącznej kwocie (wraz z odsetkami) ............................. zł 
(słownie:...................................................................................................................................) 
zobowiązuję się do spłacania, jako poręczyciel w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, 
pożyczki wraz z odsetkami oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnianiu 
świadczenia pieniężnego.  
 Wyrażam zgodę na potrącenie niespłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami 
ustawowymi z mojego wynagrodzenia za pracę oraz z innych przysługujących mi należności 
z tytułu zatrudnienia otrzymywanego w Lotniczej Akademii Lotniczej w Dęblinie.  

Ponadto oświadczam, że znana jest mi treść umowy pożyczki oraz Regulamin 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Lotniczej Akademii Wojskowej. 

 
 
 
 

………………,.………........                                                 …..…………………………………. 
        (miejscowość i data)                                                                (czytelny podpis poręczyciela) 
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  
poręczyciela 

 
W związku z treścią art. 14 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych), zwanego dalej RODO, Lotnicza 
Akademia Wojskowa w Dęblinie informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa 

z siedzibą przy ul. Dywizjonu 303 nr 12, 08-521 Dęblin. 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych w LAW, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udokumentowania poręczenia przez Panią/Pana 
pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego LAW osobie uprawnionej do 
korzystania z Funduszu.  

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 
876 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wykonujące na rzecz Administratora 
usługi i w związku z czym, które uzyskują dostęp do danych na podstawie odrębnych 
umów powierzenia przetwarzania oraz podmioty uprawnione na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących 
przepisów prawa a także przez czas dochodzenia praw lub roszczeń. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania 
danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia 
danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych osobowych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, kiedy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu określonego 
w punkcie 3. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia osobie 
uprawnionej pożyczki ze środków funduszu mieszkaniowego Lotniczej Akademii 
Wojskowej. 

11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami o przetwarzaniu moich danych 
przez Lotniczą Akademię Wojskową.  
 
 
 
……………………..............…..                                              ..................……..………....……… 
         (miejscowość i data)                                                                   (czytelny podpis Poręczyciela) 
 

 
 
 
 
 


