
 

(Nazwisko i Imię) 

 (Nazwa zakładu pracy) 

(Adres  zamieszkania)**	  

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI 

(Deklarację proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami),  (Proszę wypełnić tylko białe pola w strefie W1) 
*(Niepotrzebne skreślić) 
**(W adresie proszę podać ulicę, numer domu i mieszkania oraz  miasto wraz z kodem pocztowym) 

( W1) wypełnia Wnioskodawca RATALNEJ* KRÓTKOTERMINOWEJ* UZUPEŁNIAJĄCEJ* 

(Prośba, Oświadczenie) 

Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie podanej w polu (A1), którą zobowiązuję się zwrócić w 
miesięcznych ratach w ilości podanej w polu (A2) w przypadku pożyczki ratalnej oraz uzupełniającej 
lub przy najbliższej wypłacie w przypadku pożyczki krótkoterminowej z wynagrodzenia wypłacanego 
mi przez zakład pracy. W przypadku skreślenia mnie z listy członków PKZP, wyrażam zgodę na 
pokrycie moich wkładów i przypadającego mi wynagrodzenia za pracę całego zadłużenia oraz 
upoważniam PKZP do bezpośredniego podjęcia u mojego pracodawcy kwoty równej temu zadłużeniu. 
Podaję numer konta w polu (A3), na które ma zostać przelana kwota pożyczki oraz w polu (A4) 
proponuję poręczyciela (jeżeli jest wymagany), (Patrz § 23 ust. 2 statutu PKZP). 

 (A4, Nazwisko i Imię poręczyciela) 

 (A4, Adres zamieszkania poręczyciela)* 

 (A3, Numer konta)   

(A1, Kwota pożyczki) (A1,Słownie) (A2, Ilość rat) 

 (Oświadczenie) 
Niniejszym stwierdzam, że wnioskodawca jest pracownikiem 
zatrudnionym na zasadzie umowy o pracę na czas: 

 NIEOKREŚLONY* 
 

 (Sekretarz)  (Skarbnik)  (Przewodniczący) 

( W2) wypełnia Zakład Pracy 

 (Miejscowość, Data)  (Podpis poręczyciela)  (Podpis pożyczkobiorcy) 

(Oświadczenie poręczyciela) 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w wnioskodawcę 
wyrażam zgodę na pokrycie należnej Kasie kwoty z mojego wkładu i wynagrodzenia za pracę i 
upoważniam Kasę do podjęcia w takim przypadku, u mojego pracodawcy, kwoty równej zadłużeniu. 

 OKREŚLONY DO* 
 

 (Miesiąc, Rok) 

 
 INNY, JAKI* 

 
 (Rodzaj umowy o pracę) 

 
 (Miejscowość, Data)  (Podpis) 

( W3) wypełnia księgowość PKZP 

 (Oświadczenie) 
Na podstawie ksiąg PKZP stwierdzam stan konta wniosko-
dawcy: 

 (Wkłady)  (Niespłacone zobowiązania) 

 (Miejscowość, Data)  (Podpis) 

( W4) wypełnia Zarząd PKZP 

 (Decyzja) 

Decyzją Zarządu PKZP: 
RATALNĄ* KRÓTKOTERMINOWĄ* UZUPEŁNIAJĄCĄ* 

PRZYZNANO POŻYCZKĘ* NIE PRZYZNANO POŻYCZKI* 

(Kwota pożyczki) (Słownie) (Ilość rat) 

 (Miejscowość, Data) 


