
 
 
..............................................................................................   .............................................................................................................................. 
            (nazwisko i imię wnioskodawcy - czytelnie)    (miejsce pracy - nazwa i miejscowość lub emeryt)  

Adres zamieszkania .................................................................................................................................................. 

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

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty, 
Wychowania i Samorządowych w Krośnie 

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI 

Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie zł  ............................................... ........ (słownie złotych ........................ 

 ................................................................................................................... .....................), którą zobowiązuję się 

spłacić w ........................ miesięcznych ratach, przez potrącenie z wynagrodzenia lub zasiłków wypłacanych mi 

przez Zakład Pracy, począwszy od m-ca  .................................................... ......................................... 20......... r.  

W przypadku skreślenia mnie z listy członków MPKZPPOWiS, wyrażam zgodę na pokrycie z moich wkładów 
i przypadającego mi wynagrodzenia za pracę lub zasiłków całego zadłużenia wykazanego księgami Kasy oraz 
upoważniam Kasę do bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty równej temu zadłużeniu.  

Proponuję jako poręczycieli (tylko pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, będący członkami Kasy):  

1) Pan(i) ..................................................................................................................................................................... 

   adres ...................................................................................................................................................................... 

2) Pan(i) .................................................................................................................................................................... 

   adres ..................................................................................................................................................................... 

...............................................  dnia ....................... 20 ........... r.                     ........................................................ 
                                                                                                                 (własnoręczny podpis wnioskodawcy)  

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez ww. wnioskodawcę wyrażamy 

zgodę, jako solidarnie współzobowiązani, na pokrycie należnej Kasie kwoty z naszych wkładów i wynagrodzeń 

za pracę i upoważniamy Kasę do bezpośredniego podjęcia w takim przypadku, u każdego naszego pracodawcy, 

kwoty równej temu zadłużeniu.  

1) .....................................................................................                        Stwierdzam własnoręczność podpisów

  (podpis poręczyciela)                 poręczycieli wymienionych w pkt. 1 i 2  

  

2) ..................................................................................... 
  (podpis poręczyciela)          
                       (Pieczęć Zakładu Pracy i podpis)  
 
 

 

UWAGA: Wnioskodawca może wnioskować o pożyczkę w takiej wysokości, która umożliwia potrącanie 

spłat przez zakład pracy w równych, zadeklarowanych we wniosku comiesięcznych ratach lub składa 

w Kasie deklarację o ustanowieniu stałego zlecenia w banku na spłatę rat pożyczki. 

 

 
 
 
..............................................................................................   .............................................................................................................................. 
             (nazwisko i imię wnioskodawcy - czytelnie)    (miejsce pracy - nazwa i miejscowość lub emeryt)  

Adres zamieszkania .................................................................................................................................................. 

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

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty, 
Wychowania i Samorządowych w Krośnie 

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI 

Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie zł  ............................................... ........ (słownie złotych ........................ 

 ................................................................................................................... .....................), którą zobowiązuję się 

spłacić w ........................ miesięcznych ratach, przez potrącenie z wynagrodzenia lub zasiłków wypłacanych mi 

przez Zakład Pracy, począwszy od m-ca  .................................................... ......................................... 20......... r.  

W przypadku skreślenia mnie z listy członków MPKZPPOWiS, wyrażam zgodę na pokrycie z moich wkładów 
i przypadającego mi wynagrodzenia za pracę lub zasiłków całego zadłużenia wykazanego księgami Kasy oraz 
upoważniam Kasę do bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty równej temu zadłużeniu.  

Proponuję jako poręczycieli (tylko pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, będący członkami Kasy):  

3) Pan(i) ..................................................................................................................................................................... 

   adres ...................................................................................................................................................................... 

4) Pan(i) .................................................................................................................................................................... 

   adres ..................................................................................................................................................................... 

...............................................  dnia ....................... 20 ........... r.                     ........................................................ 
                                                                                                                 (własnoręczny podpis wnioskodawcy)  

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez ww. wnioskodawcę wyrażamy 

zgodę, jako solidarnie współzobowiązani, na pokrycie należnej Kasie kwoty z naszych wkładów i wynagrodzeń 

za pracę i upoważniamy Kasę do bezpośredniego podjęcia w takim przypadku, u każdego naszego pracodawcy, 

kwoty równej temu zadłużeniu.  

1) .....................................................................................                        Stwierdzam własnoręczność podpisów

  (podpis poręczyciela)                 poręczycieli wymienionych w pkt. 1 i 2  

  

2) ..................................................................................... 
  (podpis poręczyciela)          
                       (Pieczęć Zakładu Pracy i podpis)  
 
 

 

UWAGA: Wnioskodawca może wnioskować o pożyczkę w takiej wysokości, która umożliwia potrącanie 

spłat przez zakład pracy w równych, zadeklarowanych we wniosku comiesięcznych ratach lub składa 

w Kasie deklarację o ustanowieniu stałego zlecenia w banku na spłatę rat pożyczki. 

 



ZAŚWIADCZENIE 

Niniejszym stwierdzam, że:  

Wnioskodawca jest (wpisać formę zatrudnienia lub emeryt):  ........................................................................ 

1.  Poręczyciel jest pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony.  

2.  Poręczyciel jest pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony.  

 Istnieje / nie istnieje
*
 możliwość potrącania z wynagrodzenia wnioskodawcy rat w zadeklarowanej   

 wysokości. 

 

..............................................   ....................................................................................... 
 (data)         (podpis i pieczęć  imienna upoważnionego pracownika) 

* niepotrzebne skreślić 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na podstawie ksiąg MPKZPPOWiS stwierdzam następujący stan konta wnioskodawcy:  

wkłady      .................................................................................. zł 

niespłacone zobowiązania    .................................................................................. zł 

..............................................   ..................................................................................... 
 (data)       (Księgowy MPKZPPOWiS)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Decyzją Zarządu MPKZPPOWiS 

przyznano wnioskodawcy pożyczkę w kwocie złotych ................................................................................. 

 (słownie zł:  ............................................................................................................................................ .)  

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

 

.............................................. , dnia  ............. ....... 20 ............  r.       (podpisy Zarządu MPKZPPOWiS)  

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

Pożyczkę należy przesłać na konto w banku ............................................................................................... 
        (nazwa banku) 

numer konta:   ..............................................................................................................................................  

Podpis wnioskodawcy ................................................................................ 

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

Zaksięgowano dnia  ............................................ ................ 20 ...............  r.  

Podpis księgowego Kasy  .................................  .................................. ... 

 

ZAŚWIADCZENIE 

Niniejszym stwierdzam, że:  

Wnioskodawca jest (wpisać formę zatrudnienia lub emeryt):  ........................................................................ 

1.  Poręczyciel jest pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony.  

2.  Poręczyciel jest pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony.  

 Istnieje / nie istnieje
*
 możliwość potrącania z wynagrodzenia wnioskodawcy rat w zadeklarowanej  

 wysokości. 

 

..............................................   ....................................................................................... 
 (data)         (podpis i pieczęć  imienna upoważnionego pracownika) 

* niepotrzebne skreślić 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na podstawie ksiąg MPKZPPOWiS stwierdzam następujący stan konta wnioskodawcy:  

wkłady      .................................................................................. zł 

niespłacone zobowiązania    .................................................................................. zł 

..............................................   ..................................................................................... 
 (data)       (Księgowy MPKZPPOWiS)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Decyzją Zarządu MPKZPPOWiS 

przyznano wnioskodawcy pożyczkę w kwocie złotych ................................................................................. 

 (słownie zł:  ............................................................................................................................................ .)  

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

 

.............................................. , dnia  ............. ....... 20 ............  r.       (podpisy Zarządu MPKZPPOWiS)  

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

Pożyczkę należy przesłać na konto w banku ............................................................................................... 
        (nazwa banku) 

numer konta:   ..............................................................................................................................................  

Podpis wnioskodawcy ................................................................................ 

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

Zaksięgowano dnia  ............................................ ................ 20 ...............  r.  

Podpis księgowego Kasy  .................................  .................................. ... 


