Imię i nazwisko ................................................................ miejsce pracy .............................. ....................................
Adres zamieszkania....................................................................................................................................................
nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………..
do PKZP w ................................................................................................................... ..............................................
WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI uzupełniającej – ratalnej )
Proszę o udzielnie mi pożyczki w kwocie zł ..................................(słownie zł…………………………
......................................................), którą zobowiązuję się spłacić w ................. miesięcznych ratach - przy
najbliższej wypłacie - przez potrącenie z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego , i innych ) wypłaconego mi
przez Zakład Pracy, począwszy od miesiąca ................................................... r. W przypadku skreślenia mnie z
listy członków PKZP, wyrażam zgodę na pokrycie z moich wkładów i przypadającego mi wynagrodzenia za
pracę oraz zasiłku chorobowego całego zadłużenia wykazanego księgami Kasy oraz upoważniam Kasę do
bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty równej temu zadłużeniu.
Jako poręczycieli proponuję:
1.
2.

Pana(ią) .................................................... zam. .......................................................... .............................
Pana(ią) .................................................... zam. .......................................................................................

Pożyczkę proszę o przelanie na konto bankowe nr ……………………………………………………………
........................... , dnia ..................................

....................................................
(własnoręczny podpis)

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w wnioskodawcę wyrażamy
zgodę jako solidarnie współzobowiązani, na pokrycie należnej Kasie kwoty z naszych wkładów, wynagrodzeń
za pracę i upoważniam Kasę do bezpośredniego podjęcia w takim przypadku, u każdego naszego pracodawcy,
kwoty równej temu zadłużeniu.
Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli
wymienionych w pkt 1 i 2
1. podpis poręczyciela ..............................................
2.

podpis poręczyciela ..............................................

................................................................
(osoba potwierdzająca własnoręczność
podpisów)

ZAŚWIADCZENIE – Z-d pracy
Niniejszym stwierdzam, że
Wnioskodawca) ...........................................
1. poręczyciel) ...........................................
2. poręczyciel) ...........................................

Na podstawie ksiąg PKZP stwierdzam następujący
stan konta wnioskodawcy:
wkłady:
zł .............................
niespłacone zobowiązania
zł .............................

........................... ...........................................
data

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

pieczęć Zakładu Pracy i podpis

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

data

Księgowy PKZP

DECYZJA ZARZĄDU PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ

Przyznano wnioskodawcy pożyczkę (nazwa pożyczki) ...................................................................................... ......
w kwocie zł ......................... (słownie złotych .................................................................... .....................................
płatną w ............................... ratach poczynając od dnia ........................... .
..................... dnia, ...........................

.............................................................
podpisy Zarządu PKZP

Pożyczkę zł ...................... (słownie złotych ......................................................................... .....................................
otrzymałem(am) dnia ....................................
zaksięgowano dnia ....................................

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


niepotrzebne skreślić



wpisać odpowiednio: jest pracownikiem stałym, na czas określony do ........, w okresie wypowiedzenia

1

Kielce, dnia ............................

......................................
(imię i nazwisko pracownika)
......................................................
(stanowisko)
......................................................
(miejsce zatrudnienia)

Oświadczenie pracownika wyrażające zgodę na potrącenie należności
z wynagrodzenia za pracę

Oświadczam, że zgadzam się na potrącenie przez pracodawcę z mojego
wynagrodzenia za pracę należności w kwocie…….................... z tytułu udzielonej mi pożyczki z Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Proszę o dokonanie powyższych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w kwotach po
....................zł począwszy od miesiąca ...........................r. aż do całkowitego pokrycia sumy udzielonej
pożyczki.
W przypadku braku możliwości potrącenia przez pracodawcę z mojego wynagrodzenia
miesięcznej kwoty, o której mowa wyżej, oświadczam, iż zobowiązuję się do systematycznego
wpłacania rat pożyczki na rachunek bankowy Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej nr.............................
do 15 dnia każdego miesiąca, aż do całkowitego pokrycia sumy udzielonej pożyczki.
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku nieterminowej wpłaty wyrażam zgodę na naliczanie przez
Kasę Zapomogowo-Pożyczkową odsetek ustawowych.

.......................................................
(podpis pracownika)

Za datę ustala się dzień wpływu środków na rachunek Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
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