
 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 17/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 7 stycznia 2019 r.  

 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 35/2017/2018 Rektora UKW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w 

sprawie  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. zm.) 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2017/2018 Rektora UKW z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

w sprawie  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzam 

następujące zmiany: 

1) § 14 ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

 

„16.W przypadku rozwiązania stosunku pracy poręczyciela (z jakiegokolwiek powodu)  

pożyczkobiorca w terminie dwóch miesięcy od dnia ustania tego stosunku musi uzyskać 

poręczenie innej osoby uprawnionej w myśl przepisów poprzedzających do dokonania 

poręczenia. W tym celu pożyczkobiorca dostarcza do Działu Kadr i Szkolenia w 

terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym oświadczenie nowego poręczyciela 

według wzoru określonego w treści załącznika nr 11. W razie niespełnienia tego warunku 

umowa pożyczki ulega rozwiązaniu, a cała niespłacona pożyczka podlega 

natychmiastowemu zwrotowi wraz z należnymi odsetkami.”  

 

2) Po Załączniku Nr 10 dodaje się Załącznik Nr 11 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 

1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

           

                  Rektor 

 

 

 

              prof. dr hab. Jacek Woźny 
                                                             



 

 

Załącznik Nr 1 

 do Zarządzenia Nr 17/2018/2019 

Rektora UKW  

z dnia 7 stycznia 2019 r. 

(Załącznik Nr 11 do Regulaminu ZFŚS) 

 

Umowa z dnia ……… poręczenia 

zobowiązania pożyczkobiorcy wynikającego z umowy pożyczki 

 

pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adres: 85 – 064 Bydgoszcz, ul. 

Chodkiewicza 30, NIP 5542647568, REGON 340057695 

zwanym dalej wierzycielem  

reprezentowanym przez …… 

przy kontrasygnacie ……….. 

 

a 

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

zam. ................................................................... 

dowód osobisty: seria ........... Nr .................wystawiony przez  

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

zwanym dalej poręczycielem  

 

 

w związku z utratą statusu pracownika UKW przez jednego z poręczycieli do umowy 

pożyczki nr………………… zawartej pomiędzy pożyczkobiorcą….……………………………… 

a wierzycielem, będącym pożyczkodawcą 

 

 

strony postanawiają co następuje: 

  

§ 1 

1. W razie nieuregulowania należności wynikającej z umowy, o której mowa powyżej we 

właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, poręczyciel wyraża zgodę na pokrycie 

niespłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami i potrącanie jej z własnego 

wynagrodzenia za pracę. 

2. Poręczyciel odpowiada wraz z innymi poręczycielami na zasadach odpowiedzialności 

solidarnej do pełnej wysokości długu wraz ze wszystkimi należnościami ubocznymi (w 

szczególności odsetki kapitałowe, odsetki ustawowe za opóźnienie) 

3. Poręczyciel przyjmuje do wiadomości, że:  

1) wysokość należności głównej z tytułu umowy pożyczki wynosiła pierwotnie 

          ………………………… (słownie:…………………………………………………...)  

2) niespłacona do dnia podpisania niniejszej umowy wysokość należności głównej wynosi 

         ….……………………… (słownie:…………………………………………………...)  

 

§ 2 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla: Poręczyciela, Działu Księgowości i Działu Kadr i Szkole 

 

 

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

          podpis wierzyciela     podpis poręczyciela 

                                

           



 

   

 

Potwierdzam tożsamość Pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez 

nich podpisów: 

 

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

(pieczęć i podpis kierownika jednostki) 

DZIAŁ KADR I SZKOLENIA 

 

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

(pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej 

       za załatwienie formalności) 

 

 


