.......................................................
..............................................................................
(imię i nazwisko członka)
(miejsce pracy)
adres
.........................................................................................................................................
do PKZP w
.........................................................................................................................................
Wniosek o udzielenie pożyczki 
ratalnej*, uzupełniającej*
Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie zł .................................................................
(słownie: .......................................................................................................................), którą zobowiązuję się spłacić w …………… miesięcznych ratach* / przy najbliższej wypłacie* przez potrącenie z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego, wypłacanych mi przez zakład pracy począwszy od miesiąca...................................... r.
W przypadku skreślenia mnie z listy członków PKZP wyrażam zgodę na pokrycie z moich wkładów oraz przypadającego mi wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku chorobowego i zasiłku wychowawczego całego zadłużenia wykazanego w księgach PKZP oraz upoważniam PKZP do bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty równej temu zadłużeniu. 
Oświadczam, że mój średni miesięczny zarobek brutto w ostatnich trzech pełnych miesiącach wyniósł …………………………………………………. zł.
Proponuję jako poręczycieli:

1)
............................................................. zam. ....................................................................
2)
............................................................. zam. ....................................................................

........................................................... dnia ................................. r.

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

(własnoręczny podpis)
* niepotrzebne skreślić

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez ww. wnioskodawcę wyrażamy zgodę, jako solidarnie współzobowiązani, na pokrycie należnej PKZP kwoty z naszych wkładów i wynagrodzeń za pracę i upoważniam PKZP do bezpośredniego podjęcia w takim przypadku, u każdego z naszych pracodawców kwoty równej temu zadłużeniu.
1) .........................................................

(podpis poręczyciela)

2) .........................................................

(podpis poręczyciela)

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli wymienionych w p. 1) i 2)
....................................................................
pieczątka zakładu pracy oraz pieczątka i podpis dyrektora zakładu pracy

Informacja o :
- wysokości wkładu
…………………………………..
- stanie zadłużenia na dzień złożenia wniosku

…………………………………..
W oparciu o ewidencję PKZP potwierdzam w/w informacje :

…………………………………..
(podpis)
Decyzja Zarządu PKZP
Zarząd PKZP na posiedzeniu w dniu ………………………………………. przyznał pożyczkobiorcy pożyczkę ratalną*/ uzupełniającą* w kwocie zł…………………………
(słownie: ………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
płatną  w ……………………………….. ratach poczynając od dnia …………………… r.

Warszawa, dn. ……………………………….. .

........................................
.........................................
(podpis Przewodniczącego PKZP)
(podpis Członka Zarządu)

……………………………….................


(pieczęć PKZP)

Pożyczkę w kwocie zł ………………………………….. (słownie: …………………
…………………………………………………………………………………………………)przelano na konto pożyczkobiorcy dnia …………………………………… r.
Warszawa, dn. ……………………………………r. 

…………………………………………………………...

(podpis księgowego)
* niepotrzebne skreślić



