
……………………………………….………        ….……………………………………..…………………….. 
(nazwisko i imię)      (nazwa szkoły / placówki) 

 

.................................................................................................................................................................................. 
(adres zamieszkania) 

Numer konta bankowego wnioskodawcy 

                          
 

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI  do PPKZP Pabianice 
 

Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie zł ……………  (słownie złotych: …………………………………………………) 

Pożyczkę zobowiązuję się spłacić w ……....  miesięcznych ratach począwszy od m-ca …..… 20…... r. 

Wyrażam zgodę na potracenie rat pożyczki z mojego wynagrodzenia. W przypadku skreślenia mnie z listy członków PPKZP wyrażam zgodę na pokrycie mojego 

zadłużenia wykazanego w księgach PPKZP moich wkładów i należnych mi wynagrodzeń za pracę oraz zasiłku chorobowego. Jednocześnie zobowiązuję się, 
że w przypadku zmiany pracodawcy poinformuję o swoim zadłużeniu w PPKZP i upoważnię nowego pracodawcę do potrącania z otrzymywanego wynagrodzenia 

i przekazywania rat pożyczki na konto bankowe PPKZP. 

Średni zarobek miesięczny brutto z ostatnich 3 miesięcy wynosi: ………………………… 

Zarobek jest/nie jest*  obciążony egzekucją żadnych należności pieniężnych. 

Proponuję jako poręczycieli:    ..…………………………………… 
     (podpis i pieczątka głównego księgowego) 

1. P. ………………………………………… zam. …………………………………….………………... 

2. P. ………………………………………… zam. ………………………………………..…………….. 
 

…………………………                                     …………………………………………… 
(data)       (własnoręczny podpis)  

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w wnioskodawcę wyrażam zgodę jako solidarnie współzobowiązany na pokrycie 

należnej PPKZP kwoty z moich wkładów i wynagrodzeń za pracę i upoważniam PPKZP do bezpośredniego podjęcia w takim przypadku u każdego mojego 

pracodawcy kwoty równej temu zadłużeniu. 

1…………………………………………….        Stwierdzam własnoręczność podpisów 

2. …………………………………………..          poręczycieli wymienionych pod nr 1 i 2  

(podpis poręczycieli)           ………………...………………… 
(pieczątka zakładu pracy i podpis dyrektora) 

W razie śmierci zobowiązania wobec PPKZP – pokryje: 

Nazwisko i imię: ………….…………….………..................... PESEL: ……………………………….. 

Czytelny podpis osoby zobowiązanej do uregulowania należności  ………..……………………………………… 
 

ZAŚWIADCZENIE 

 

DECYZJĄ ZARZĄDU POWIATOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ 

przyznano wnioskodawcy pożyczkę w kwocie zł ……………… (słownie złotych: ………………………………….……) 

płatną w ……………. ratach od dnia …….……… do dnia …….…………… 

Pabianice, dnia …………. 20.…. r.  Podpisy Członków Zarządu PPKZP: 
 

Pożyczkę zł …………… (słownie złotych:……….…………………………………..)  

w gotówce otrzymałem/łam dnia …………..……    ………………………………………………. 
(czytelny podpis otrzymującego gotówkę) 

Zaksięgowano dnia ……………………  

Dow. …………………………………… 

Podpis księgowego ……………………… 
 

 

 

*  niepotrzebne skreślić 
**  wpisać odpowiednio: - jest pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony 

                              - jest pracownikiem zatrudnionym na czas określony do  (podać datę) 

Niniejszym stwierdzam, że: 

Wnioskodawca:    ………………………………………………………… 

1. Poręczyciel **  …………………………………………………………… 

2. Poręczyciel **  ..………………….…………………………………….… 

 

………………….…         …………………………………………… 
             (data)                                   (pieczątka zakłady pracy i podpis osoby upoważnionej) 

 

Na podstawie ksiąg PPKZP stwierdzam następujący 

stan konta wnioskodawcy: 

wkłady zł …………….……….,  

nie spłacone zobowiązanie zł ……………..……… 

 

…………………… ……..….…………………. 
               (data)    (Księgowy PPKZP) 

Zapłacono: Dw. KW Nr…………….. 

Podpis wypłacającego: ………………. 

Nr dow. osobistego pożyczkobiorcy ……………………….. 

Wydany przez: ………………………………………….. 


