
 

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

 (Nazwisko i imię członka) (miejsce pracy) 

 

Adres zamieszkania: ................................................................................................................................  

Nr telefonu: .............................................................................................................................................  

Nr konta osobistego pożyczkobiorcy (na które ma być przelana pożyczka): 

                                
 

W N I O S E K   O   U D Z I E L E N I E   P O Ż Y C Z K I 

Do  

Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku 

 

Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie zł  ..........................................................................................  

(słownie złotych:  .................................................................................................................................... ) 

którą zobowiązuję się spłacić w .......................  miesięcznych ratach, poprzez potrącenie przy 

najbliższej wypłacie z wynagrodzenia wypłacanego mi przez Zakład Pracy, począwszy  

od miesiąca  .....................................................  20  ............ r. 

W przypadku skreślenia mnie z listy członków MKZP, wyrażam zgodę na pokrycie z moich wkładów  

i przypadającego mi wynagrodzenia za pracę całego zadłużenia wykazanego księgami MKZP oraz 

upoważniam MKZP do bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty równej temu 

zadłużeniu. 

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

 własnoręczny podpis wnioskodawcy 

Proponuję jako poręczycieli: 

1) Panią/Pana .....................................................................................................................................  

zam. ...............................................................................................................................................  

2) Panią/Pana .....................................................................................................................................  

zam. ...............................................................................................................................................  

 ............................................................. , dnia  ...................................................  20  ............  r. 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w wnioskodawcę, 

wyrażamy zgodę, jako solidarnie współzobowiązani, na pokrycie należnej MKZP kwoty z naszych 

wkładów i wynagrodzeń za pracę i upoważniamy MKZP do bezpośredniego podjęcia w takim przypadku, 

u każdego naszego pracodawcy, kwoty równej temu zadłużeniu. 

 Stwierdzam własnoręczność podpisów 

1)  ................................................................  poręczycieli wymienionych w p. 1) i 2) 
 podpis poręczyciela  

2)  ................................................................   .............................................................  
 podpis poręczyciela (pieczęć zakładu pracy) 

 

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

 (Nazwisko i imię członka) (miejsce pracy) 

 

Adres zamieszkania: ................................................................................................................................  

Nr telefonu: .............................................................................................................................................  

Nr konta osobistego pożyczkobiorcy (na które ma być przelana pożyczka): 

                                
 

W N I O S E K   O   U D Z I E L E N I E   P O Ż Y C Z K I 

Do  

Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku 

 

Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie zł  ..........................................................................................  

(słownie złotych:  ..................................................................................................................................... ) 

którą zobowiązuję się spłacić w ........................  miesięcznych ratach, poprzez potrącenie przy 

najbliższej wypłacie z wynagrodzenia wypłacanego mi przez Zakład Pracy, począwszy  

od miesiąca  ......................................................  20  ............ r. 

W przypadku skreślenia mnie z listy członków MKZP, wyrażam zgodę na pokrycie z moich wkładów  

i przypadającego mi wynagrodzenia za pracę całego zadłużenia wykazanego księgami MKZP oraz 

upoważniam MKZP do bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty równej temu 

zadłużeniu. 

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

 własnoręczny podpis wnioskodawcy 

Proponuję jako poręczycieli: 

1) Panią/Pana .....................................................................................................................................  

zam. ................................................................................................................................................  

2) Panią/Pana .....................................................................................................................................  

zam. ................................................................................................................................................  

 .............................................................., dnia  ....................................................  20 ............  r. 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w wnioskodawcę, 

wyrażamy zgodę, jako solidarnie współzobowiązani, na pokrycie należnej MKZP kwoty z naszych 

wkładów i wynagrodzeń za pracę i upoważniamy MKZP do bezpośredniego podjęcia w takim przypadku, 

u każdego naszego pracodawcy, kwoty równej temu zadłużeniu.  

 Stwierdzam własnoręczność podpisów 

1)  ................................................................  poręczycieli wymienionych w p. 1) i 2) 
 podpis poręczyciela  

2)  ................................................................   .............................................................  
 podpis poręczyciela (pieczęć zakładu pracy) 



Z A Ś W I A D C Z E N I E 

 

Niniejszym stwierdzam, zatrudnienie na czas:* 

Wnioskodawca:  ..................................................  

1) poręczyciel:  ....................................................  

2) poręczyciel:  ....................................................  

 

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

 data pieczęć Zakładu Pracy i podpis 

 

↑*(wpisać odpowiednio czas stały lub określony) 

Na podstawie ksiąg MKZP stwierdzam 

następujący stan kont: 

Wkłady wnioskodawcy: zł  ....................................  

Niespłacone zobowiązania: zł ...............................  

 

1) Wkłady poręczyciela: zł  ....................................  

2) Wkłady poręczyciela: zł  ....................................  

 

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

 data Księgowy MKZP 

 

DECYZJA ZARZĄDU 

MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ  

PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU 

 

Wnioskodawcy przyznano pożyczkę: 

w kwocie zł  ....................................  (słownie zł  ......................................................................................... ) 

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

Białystok, dnia  ........................  20  .........  r. 

 

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

 podpisy Zarządu MKZP 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY* 

Oświadczam, że moje wynagrodzenie za pracę w kwocie netto (po obowiązkowych i dobrowolnych 

potrąceniach) jest niewystarczające do potrącania przez pracodawcę rat pożyczki z MKZP. 

Zobowiązuję się spłacać raty pożyczki samodzielnie, począwszy od miesiąca  ....................................... , 

wpłacając należną miesięczną kwotę na konto Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 

Pracowników Oświaty w Białymstoku. 

Oświadczam, że zostałem pouczony o konieczności podania w tytule płatności/tytule przelewu 

informacji w postaci Nazwy Zakładu Pracy oraz Nazwiska i Imienia Pożyczkobiorcy! 

 

 

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

 Miejscowość i data własnoręczny podpis wnioskodawcy 

* wypełnić tylko w przypadku konieczności samodzielnego spłacania pożyczki 

Z A Ś W I A D C Z E N I E 

 

Niniejszym stwierdzam, zatrudnienie na czas:* 

Wnioskodawca:  ..................................................  

1) poręczyciel:  .....................................................  

2) poręczyciel:  .....................................................  

 

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

 data pieczęć Zakładu Pracy i podpis 

 

↑*(wpisać odpowiednio czas stały lub określony) 

Na podstawie ksiąg MKZP stwierdzam 

następujący stan kont: 

Wkłady wnioskodawcy: zł  .....................................  

Niespłacone zobowiązania: zł  ...............................  

 

1) Wkłady poręczyciela: zł  ....................................  

2) Wkłady poręczyciela: zł  ....................................  

 

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

 data Księgowy MKZP 

 

DECYZJA ZARZĄDU 

MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ  

PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU 

 

Wnioskodawcy przyznano pożyczkę: 

w kwocie zł  ...................................  (słownie zł  ......................................................................................... ) 

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

Białystok, dnia .........................  20  .........  r. 

 

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

 podpisy Zarządu MKZP 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY* 

Oświadczam, że moje wynagrodzenie za pracę w kwocie netto (po obowiązkowych i dobrowolnych 

potrąceniach) jest niewystarczające do potrącania przez pracodawcę rat pożyczki z MKZP. 

Zobowiązuję się spłacać raty pożyczki samodzielnie, począwszy od miesiąca  ........................................ , 

wpłacając należną miesięczną kwotę na konto Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 

Pracowników Oświaty w Białymstoku. 

Oświadczam, że zostałem pouczony o konieczności podania w tytule płatności/tytule przelewu 

informacji w postaci Nazwy Zakładu Pracy oraz Nazwiska i Imienia Pożyczkobiorcy! 

 

 

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

 Miejscowość i data własnoręczny podpis wnioskodawcy 

* wypełnić tylko w przypadku konieczności samodzielnego spłacania pożyczki 


