
UMOWA POŻYCZKI 

 

zawarta w dniu 01.12.2022 r. w Poznaniu pomiędzy: 

Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Delpharm Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 

Grunwaldzkiej 189, reprezentowaną przez: 

1. Włodzimierza Sopla - Przewodniczącego, 

2. Tomasza Szelangiewicza - Skarbnika, 

zwaną dalej Pożyczkodawcą, 

a  

Panią/Panem.…………………………………………………………………………….,/nr płacowy………………….. 

zam………………………………………………………………………... , zatr. w spółce ……………………………….. 

                       /nazwa spółki/ 

zwaną dalej Pożyczkobiorcą, 

§ 1 

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej  w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych), 

której otrzymanie Pożyczkobiorca niniejszym kwituje. 

§ 2 

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 7 października 2023 r. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż pożyczka o której mowa w §1, jest nieoprocentowana. 

 

§ 3 

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty pożyczki w 10 ratach w okresie objętym umową 

spłaty pożyczki tj. 07.01.2023 r.- 07.10.2023 r.  

2. Termin spłaty pożyczki uważa się za zachowany z dniem wpływu na konto Pożyczkodawcy środków 

na spłatę najpóźniej w dniu wyznaczonym do spłaty. 

 

§ 4 

1. W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę warunków niniejszej umowy oraz w przypadkach  

wskazanym w ust. 2 Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do postawienia pożyczki w całości lub w 

części w stan natychmiastowej wymagalności w terminie określonym w wezwaniu wraz z ustawowymi 

odsetkami, liczonymi od dnia wezwania. 

2. W przypadku skreślenia z listy członków NSZZ „Solidarność” lub w przypadku rozwiązania umowy o 

pracę Pożyczkobiorca wyraża zgodę na pokrycie pozostałego do spłaty zadłużenia z 

przysługującego Pożyczkobiorcy wynagrodzenia za pracę, odpraw, zasiłku chorobowego u 



obecnego pracodawcy jak i każdego następnego, z wyłączeniem kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, regulowanego odrębnymi przepisami. 

§ 5 

1. Pożyczka zostanie przekazana do 6 grudnia 2022 r. na poniższe, wskazane przez członka związku 

konto bankowe: 

 

 

 

• Podanie  błędnego  numeru  konta  bankowego  może  skutkować  brakiem  wpływu  przyznanej  pożyczki. 

 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu, zdeponowanym w siedzibie związku. 

 

1. …………………………… 

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

     POŻYCZKODAWCA: POŻYCZKOBIORCA 

 

 

 

Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia 

 

Oświadczam, że działając na podstawie art.91 kodeksu pracy wyrażam zgodę na  potrącenie przez pracodawcę z mojego 

wynagrodzenia za pracę oraz zasiłków,   należności innych niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 oraz 87¹ KP, wynikających z pożyczki udzielonej 

mi przez  Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Delpharm Poznań S.A. w łącznej kwocie 3000 złotych. 

Proszę o potrącenie ww. należności w miesięcznej kwocie 300 złotych  począwszy od wypłaty za grudzień 2022 roku realizowanej do dnia 7 

stycznia 2023 roku przez kolejne 10 miesięcy, a w przypadku  rozwiązania umowy o pracę w okresie spłaty pożyczki proszę o potrącenie 

całości należnej kwoty. 

 

------------------------------------------- 

Data i podpis  pożyczkobiorcy 


