
Załącznik nr 2 

do Regulaminu 

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI  Z  PKZP nr kol. ………….. 

 
………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko 

 

………………………………………………………………… 

 adres zamieszkania  

pieczęć zakładu pracy 
 

Numer konta osobistego 

 

                                

 

Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie……………………zł (słownie: ………………… ………………………………….……), którą 
zobowiązuję się spłacić w …… ratach miesięcznych, w dniu wypłaty wynagrodzenia, przez potrącenie z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego 

wypłacanego mi przez pracodawcę, począwszy od ……….………………….. . 

W przypadku skreślenia mnie z listy członków PKZP, wyrażam zgodę na pokrycie z moich wkładów i z wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku 

chorobowego, ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z odprawy emerytalno-rentowej, z nagrody jubileuszowej, z 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego całego mojego zadłużenia wykazanego księgami PKZP. Oświadczam, że miesięczny mój zarobek 

brutto wynosi ………………………… zł. 

 

………………………………………………………. 

(poświadczenie wynagrodzenia przez pracodawcę) 
 

Proponuję jako poręczycieli, którzy są członkami PKZP następujące osoby: 

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

Imię i nazwisko poręczyciela, adres zamieszkania 

 

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

Imię i nazwisko poręczyciela, adres zamieszkania 

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

                    Podpis wnioskodawcy 

W przypadku nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wnioskodawcę - pożyczkobiorcę, jako solidarnie 

współzobowiązani, wyrażamy zgodę i upoważniamy PKZP do bezpośredniego potrącenia z naszych wkładów, wynagrodzeń za pracę oraz zasiłków 
chorobowych, ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z odprawy emerytalno-rentowej, z nagrody jubileuszowej, z 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego otrzymywanych od każdego naszego pracodawcy, kwoty równej zadłużeniu, na pokrycie długu należnego  

PKZP 
 

1) …………………………………………………. 

 Podpis poręczyciela 

 

2) …………………………………………………. 

 Podpis poręczyciela  

 ……………………………………………………………………………………….. 

            Pieczęć zakładu pracy i podpis dyrektora 

       stwierdzający własnoręczność podpisów poręczycieli 
 

ZAŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym stwierdzam, że: 

wnioskodawca*) ................................................... 
1. Poręczyciel*) .................................................... 

2. Poręczyciel*) .................................................... 

 

 

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

           (data)     (pieczęć zakł. pracy i podpis) 

Na podstawie ksiąg PKZP stwierdzam następujący stan konta 

wnioskodawcy: 
 

Wkłady………………….zł. 

 

 

                                                            (Księgowy PKZP) 

 

Decyzją Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 

 

przyznano wnioskodawcy ..................................................................................................................................................................... pożyczkę 
      mię i nazwisko) 

w kwocie zł .......................................słownie zł: ..................................................................... ............................................................................. 

 
płatną w ................................... ratach poczynając od dnia ..........................................20........... r. 

 

......................................., dnia .......................20......... r. 

       (Podpisy Zarządu PKZP) 1) .……………, 2) ………………., 3) ……………… 

Pożyczkę zł .............................. (słownie zł .........................................................................................) w gotówce otrzymałem dnia……………………. 

podpis otrzymującego ………………………………………………. 

 

Zaksięgowano dnia………………………………….    Zapłacono Dw. Nr …………………………………. 

 

Dow. ………………………………………………..    podpis wypłacającego………………………………. 
 

Podpis księgowego………………………………….    Cechy dowodu osobistego………………………….. 

 
 

 

*) wpisać odpowiednio: jest pracownikiem stałym, w okresie wypowiedzenia 

Tel. Kontaktowy …………………......................................... 


