
……………………………………………         ………………………………………………. 
(nazwisko i imię członka)                                                           (miejsce pracy) 
 
adres zamieszkania ……………………………………………………………………………. 
wykonywany zawód: nauczyciel – administracja, obsługa - emeryt* 
telefon kontaktowy ……………………… 
 

Wniosek do MPKZP  przy BOJO w Sulejowie 
o udzielenie pożyczki ratalnej 

 
Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie ………………zł (słownie złotych ………………. 
………………………………………..), którą zobowiązuję się spłacić w ……………………. 
miesięcznych ratach / przy najbliższej wypłacie – przez potrącanie z wynagrodzenia, zasiłku 
chorobowego, zasiłku wychowawczego wypłacanych mi przez zakład pracy,  poczynając od 
najbliższego wynagrodzenia po otrzymaniu pożyczki (pracownik czynny) / od 
miesiąca ……………20……r. (dotyczy emerytów)*.  
W przypadku skreślenia mnie z listy członków MPKZP przy BOJO w Sulejowie wyrażam 
zgodę na pokrycie z moich wkładów i przypadającego mi wynagrodzenia za pracę – zasiłku 
chorobowego – zasiłku wychowawczego* całego zadłużenia wykazanego księgami Kasy oraz 
upoważniam Kasę do bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty równej 
temu zadłużeniu. Oświadczam, że mój średni miesięczny zarobek w ostatnich trzech 
miesiącach wyniósł ………………zł. 
Kwotę pożyczki proszę o przekazanie na wskazane poniżej konto bankowe: 
Bank:…………………………. 

                            
 
Proponuję jako poręczycieli: 
 
1. ……………………………………. zam……………………………………………………. 
 
2……………………………………… zam…………………………………………………… 
 
…………………………….., dnia ………………..r.                    …………………… 
                                                                                                 (własnoręczny podpis) 
W razie nie uregulowania 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……………………………… 
       (podpis poręczyciela) 
 
2…………………………….. 
      (podpis poręczyciela) 
Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli wymienionych w p. 1 i 2 
 
 
                                                                                                ………………………………… 
                                                                                               (pieczęć dyrektora zakładu pracy) 
* niepotrzebne skreślić 

 

Wypełnia zakład pracy 
 
Niniejszym stwierdzam, że: 
 wnioskodawca** ………………………………………………………………….. 
 

1. poręczyciel ** ……………………………………………………………… 
 
2. poręczyciel**………………………………………………………………  

 
Potwierdzam zatrudnienie oraz własnoręczność podpisów poręczycieli i wnioskodawcy 
 
 
……………………                                                  ……………………………………. 
         (data)                                                                   (pieczęć zakładu pracy, podpis) 
___________________________________________________________________________ 

Wypełnia MPKZP przy BOJO w Sulejowie 
Na podstawie ksiąg w/w Kasy stwierdzam następujący stan konta wnioskodawcy: 
 
wkłady                                 …………………….zł 
 
nie spłacone zobowiązania  ……………………zł 
 
…………………………                                                             …………………………… 
              (data)                                                                                   (księgowy MPKZP) 
___________________________________________________________________________ 
 
Decyzją Zarządu MPKZP przyznano wnioskodawcy pożyczkę w kwocie ………………zł 
 
słownie zł ………………………………………………….. płatną w ………… ratach  
 
poczynając od dnia …………………………20……r. 
 
…………..........., dnia ……………20……r. 
 
Podpisy członków Zarządu MPKZP: ……………………………………………………….. 
___________________________________________________________________________ 
 
Pożyczkę…………………     zł (słownie zł ………………………………………………..)  
 
w gotówce …………………….. otrzymałem(am) dnia ………………… 20……r. 
 
                                                                    Podpis otrzymującego …………………………… 
___________________________________________________________________________ 
 
Zaksięgowano dnia …………..20……..r.            Podpis księgowego ………………………… 
___________________________________________________________________________ 
 
Nr i seria dowodu tożsamości pożyczkobiorcy …………………………….. 
 
                                                                             Podpis wypłacającego ……………………….. 
 
**wpisać odpowiednio: jest pracownikiem stałym, jest pracownikiem zatrudnionym na czas 
określony 


