
Załącznik nr 5 

UMOWA PORĘCZNIA SPŁATY 

POŻYCZKI Z WSPÓLNEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO 

 
zawarta w Jaworzynie Śląskiej w dniu ……………….. pomiędzy Poręczycielami w osobach: 

 

1)…………………………………………. zam. w ………………………………………… 

PESEL ……………………………… 

 

2) ………………………………………… zam. w…………………………………………. 

PESEL ……………………………… 

 

Przy udziale współmałżonków poręczycieli pożyczki w osobach 
*
): 

Ad 1) ……………………………………..  zam. w ………………………………………… 

PESEL ……………………………….. 

 

Ad 2) …………………………………….  zam. w …………………………………………. 

PESEL ……………………………….. 

 

a Pożyczkodawcą – Szkołą Podstawową w Jaworzynie Śląskiej reprezentowanym przez : 

1) Dyrektora  -  Krzysztofa SOŁTYSA 

2) Główną Księgową - Elżbietę Mierzejewską 

 

§ 1 

Poręczyciele udzielają poręczenia Pożyczkodawcy za zobowiązania Pożyczkobiorcy ……… 

……………………………………………..zam. w …………………………………………… 

z tytułu pożyczki udzielonej na podstawie umowy z dnia ……………….. nr ………………... 

w wysokości …………………………….zł. (słownie:………………………………………), 

a współmałżonkowie wyrażają zgodę na poręczenie*). 

§ 2 

Poręczenie obejmuje zobowiązania Pożyczkobiorcy, istniejące w chwili udzielenia 

niniejszego poręczenia oraz mogące powstać w przyszłości z tytułu niedokonania spłaty 

pożyczki w terminie i na warunkach wynikających z umowy pożyczki, o której mowa w § 1. 

 

§ 3 

Poręczyciele odpowiadają za dług jako współdłużnicy solidarnie z Pożyczkobiorcą. 

 

§ 4 

1.W przypadku zwłoki w spłacie pożyczki co najmniej 2 rat Poręczyciele wyrażają zgodę na 

potrącenie z ich wynagrodzeń za pracę zaległych rat, na podstawie wezwania Pożyczkodawcy 

przesłanego do Poręczycieli . 

 

2.W przypadku braku możliwości potrącenia z wynagrodzeń za pracę Poręczyciele 

zobowiązują się do spłacenia zobowiązania ciążącego na Pożyczkobiorcy w terminie 30 dni 

po zawiadomieniu o opóźnieniu lub zwłoce w spłacie pożyczki. 

 

 

 
*) zgoda współmałżonków poręczycieli obowiązuje dla pożyczek powyżej kwoty określonej w § 7 pkt a i b 

Regulaminu WFM. 



Załącznik nr 5 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 6 

Spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają                                

pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym dla siedziby Pożyczkodawcy. 

 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej          

ze stron. 

 

Poręczyciele: 

 

1. ………………………………………….    ………………………………………………… 

         ( pieczęć placówki oraz podpis i pieczęć osoby 

           potwierdzającej własnoręczność podpisu) 

 

2………………………………………….     …………………………………………………... 

         ( pieczęć placówki oraz podpis i pieczęć osoby 

           potwierdzającej własnoręczność podpisu) 

Współmałżonkowie poręczycieli: 

 

Ad 1…………………………………….       ………………………………………………… 

      ( pieczęć placówki oraz podpis i pieczęć osoby 

           potwierdzającej własnoręczność podpisu) 

 

Ad 2. …………………………………….     ………………………………………………… 

      ( pieczęć placówki oraz podpis i pieczęć osoby 

           potwierdzającej własnoręczność podpisu) 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Pożyczkodawca 

 

                                                                                       ……………………………….. 

                                                                                    ( główny księgowy) 

 

                                                                                       ……………………………….. 

                                                                                 ( dyrektor) 

            

 

 

 

 

 


