Wniosek o udzielenie pożyczki
z Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
przy Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie

…………………………………………………………..
(miejsce pracy)

………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………………………….
(stanowisko)

………………………………………………………………………….
………………………………………………………….

(adres zamieszkania)

(telefon kontaktowy)

1. Proszę o udzielenie
mi pożyczk i ratalnej/pożyczk i ratalnej uzupełniającej*
w kwocie
........ . .. ............. ..................zł (słownie…………………………………………………….złotych),
którą zobowiązuję się spłacić w ...... ... ... .... miesięcznych ratach:
□ przelewem na konto MPKZP**
□ przy wypłacie* przez potrącenie z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego i wychowawczego
wy płaconego mi przez pracodawcę , zgodnie z regulaminem MPKZP przy MCE.
2. W przypadku skreślenia mnie z listy członków MPKZP wyrażam zgodę na pokrycie pozostałego
zadłużenia wykazanego księgami rachunkowymi MPKZP z moich wkładów i przypadającego
mi wyn agrodzenia za pracę oraz z zasiłku chorobowego , wychowawczego. Ponadto upoważniam
MPKZP do bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty równej temu zadłużeniu.
3. Przyznaną pożyczkę proszę przekazać na konto nr
_ _ -__ _ _ -_ __ _ -__ _ _ -_ _ _ _ -__ _ _ -__ __
4. Wynagrodzenie za pracę:
□ jest obciążone orzeczeniem sądowym lub innym tytułem egzekucyjnym,
□ nie jest obciążone orzeczeniem sądowym lub innym tytułem egzekucyjnym.
5.

Proponuję jako poręczycieli:

a) Pan(i)............................................................ zam. ......................................................................
b) Pan(i) ........................................................... zam. .........................................................................

........................................ , … … … … … … . .
(miejscowość)

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

(data)

(własnoręczny czytelny podpis)

5. W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w wnioskodawcę
wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokryc ie należnej MPKZP kwoty z naszych
wkładów i wynagrodzeń za pracę i upoważ niamy MPKZP do bezpośredniego podjęcia w takim
przypadku, u każdego pracodawcy kwoty, równej temu zadłużeniu.

Stwierdzam własnoręczność
podpisu poręczyciela
a)…………………………………...

…………………………………...

(podpis poręczyciela)

(pieczątka pracodawcy i podpis)

Stwierdzam własnoręczność
podpisu poręczyciela
b)…………………………………...
(podpis poręczyciela)

…………………………………...
(pieczątka pracodawcy i podpis)

Niniejszy wniosek o pożyczkę należy rozumieć jako umowę zawartą na podstawie przepisów ustawy
kodeksu cywilnego (art.720).

• Wlaściwe zaznaczyć:
•• Dotyczy cztonków MPKZP.którzy są emerytami bądż nie osiągną minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu pożyczki

ZAŚWIADCZENIE
Niniejszym stwierdzam , że:
o Jest zatrudniony/a na czas
nieokreślony•

wnioskodawca *)

o Jest zatrudniony/a na czas

określony do dnia ……………….. ……..…….………..
(data)

o Jest emerytem/ rencistą•
o Jest zatrudniony/a na czas

………………………………..……………………………………….
(pieczątka pracodawcy i podpis)

nieokreślony•

1. poręczyciel **)

o Jest zatrudniony/a naczas

określony do dnia ………….. ……..………….…..
(data)

o Jest emerytem/rencistą•

………………………………………………..……………………….
(pieczątka pracodawcy i podpis)

o Jest zatrudniony/a na
czas nieokreślony•

2. poręczyciel **)

o Jest zatrudniony/a na czas

określony do dnia ……………….

o Jest emerytem/rencistą•

……..……………..
(data)

……………………………………………………………………….
(pieczątka pracodawcy i podpis)

Księgowość MPKZP

Na podstawie ksiąg rachunkowych MPKZP stwierdzam następujący stan konta wnioskodawcy :
stan wkładów :

……………………………………………….

niespłacone zobowiązanie:

(Data i podpis księgowego MPKZP)

Zarząd MPKZP

Decyzją Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej:
- nie przyznano pożyczki z powodu ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
- przyznano wnioskodawcy pożyczkę w kwocie ….………………………………….zł
(słownie:………………………………………………………………………………….)
płatną w ………………… ratach rozpoczynając od dnia …………………………….

………………..……………………………………………
(miejscowość i data)

………………..……………………………………………
(podpisy Zarządu MPKZP)

Pion Księgowo – Finansowy MCE
Pożyczkę w kwocie ………………………………zł przelano na rachunek bankowy w dniu…………….
Wyciąg bankowy nr …………………..

………………………………………………

(podpis księgowego MPKZP)

Księgowy MPKZP
Dowód księgowy nr

...... .................. ... ...... ............... .z dnia . ....... .... ... . .. ... ... ...... . .......... .

………………………………………………

(podpis księgowego MPKZP)

• Właściwe zaznaczyć
•• Dotyczy członków MPKZP. którzy są emerytami bądź nie osiągną minimalnego wynagrodzenia po potrąceniu pożyczki

………………………………………………..
pieczęć pracodawcy
…………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………
(adres zamieszkania)
…………………………………
(miejsce pracy)

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA
w sprawie wyrażenia zgody na potrącenie należności za wynagrodzenia za pracę

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na dokonanie przez pracodawcę potrąceń z mojego
wynagrodzenia za pracę i zasiłków należności z tytułu otrzymanej pożyczki MPKZP w kwocie:
……………………………………zł,

słownie:……..………….…………………….……………….zł

przy zachowaniu treści normy prawnej określonej w art. 87 Kodeksu pracy.
Potrącenia wierzytelności proszę dokonać w kwocie …….. ……………………zł, w ratach;
□ zgodnie z zapisem § 10 ust. 2 Statutu Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej;
□ od ……………………………… do ………………………. miesięcznie*.
Jednocześnie wyrażam zgodę, aby powyższe potrącenia dokonywane były przez
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.

……………………………………………………
(data i czytelny podpis)

Podstawa prawna
art. 91 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 108 ze zm.).
UWAGA: pracownicy winni złożyć niniejsze oświadczenie niezwłocznie po otrzymaniu pożyczki.

