
 
…………………………………………..…………………………………..…….. ….………………………….………                                              ……………………………………….. 
                      (nazwisko i imię członka)                                          (nr telefonu)                                                             (nr komputera/emeryta) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………                               …………………………………………………………… 
                                                        (aktualny adres)                                                                                                  (nr dowodu osobistego) 
 

NR KONTA BANKOWEGO: _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 
(dotyczy emerytów i rencistów) 

Do KZP przy PGG S.A. Oddział KWK „ROW” Ruch Marcel 
WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI 

 
Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie ……..………………………….zł (słownie: ………………………………………….... 
….…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…), 
którą zobowiązuję się spłacić w………….miesięcznych ratach,  
- przez potrącenie z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego i innych dodatków wypłacanych mi przez Zakład 
Pracy, począwszy od następnego miesiąca (*dotyczy pracowników) 
- poprzez regularne wpłaty na konto bankowe KZP lub w kasie KZP (*dotyczy emerytów/rencistów) 
W przypadku nieuregulowania w terminie pożyczki lub skreślenia mnie z listy członków KZP wyrażam zgodę na pokrycie z moich 
wkładów, przypadającego mi wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego, nagród, premii i innych dodatków całego 
zadłużenia wykazanego księgami KZP i upoważniam KZP do bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty 
równej temu zadłużeniu.  

 
Proponuję jako poręczycieli: 
 
1. Pana (ią)……………………………………………………………. nr komputera……………………. pesel…………………..……………… 

 
zam. ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
 

2. Pana (ią) …………………………………………………………... nr komputera……………….…… pesel…………………………………. 
 
zam. ..…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 
 

Radlin, dnia …………………………                                                                                         …………………………………….. 
                                                                                              (własnoręczny podpis) 

Zmiana żyranta:  
Skreślono: …………………………………………….………………………………………….. 
 

3. Nowy żyrant Pan (i) …..………………………………………………………………….………… nr komputera …………………  
  
zam. ………………………………………………………………………………………………………………… pesel …………………………….. 

 
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w wnioskodawcę wyrażamy zgodę jako 
solidarnie współzobowiązani, na pokrycie należnej KZP kwoty z naszych wkładów, wynagrodzeń za pracę, zasiłku chorobowego, 
nagród,  premii i innych dodatków oraz upoważniamy KZP do bezpośredniego podjęcia w takim przypadku, u każdego naszego 
pracodawcy kwoty równej zadłużeniu. Oświadczam, że nie nabędę uprawnień emerytalnych lub innych tytułów, na podstawie 
których nastanie rozwiązanie stosunku pracy, przed terminem planowanej spłaty pożyczki. 

 
 
1. ……………………………………………….…  …………………………………..                                    Stwierdzam własnoręczność podpisów 
                    (podpis poręczyciela)             (nr dowodu osobistego)                                    wnioskodawcy oraz poręczycieli  
                                                                 wymienionych w pozycji 1 i 2. 
2. …………………………………………………  …………………………………… 
                    (podpis poręczyciela)             (nr dowodu osobistego)                                       ……………………………………………………….. 
                                                                              (podpis i  pieczątka) 
 
3. …………………..…………………………..   …………………………………….                                   Stwierdzam własnoręczność podpisu 

          (podpis poręczyciela)            (nr dowodu osobistego)                                   poręczyciela wymienionego w pozycji 3 
 
                                      ………………………………………………………… 
                                                  (podpis i pieczątka) 

 
…………………………………………..…………………………………..…….. ….………………………….………                                              ……………………………………….. 
                      (nazwisko i imię członka)                                          (nr telefonu)                                                             (nr komputera/emeryta) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………                               …………………………………………………………… 
                                                        (aktualny adres)                                                                                                  (nr dowodu osobistego) 
 

NR KONTA BANKOWEGO: _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 
(dotyczy emerytów i rencistów) 

Do KZP przy PGG S.A. Oddział KWK „ROW” Ruch Marcel 
WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI 

 
Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie ……..………………………….zł (słownie: ………………………………………….... 
….…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…), 
którą zobowiązuję się spłacić w………….miesięcznych ratach,  
- przez potrącenie z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego i innych dodatków wypłacanych mi przez Zakład Pracy, 
począwszy od następnego miesiąca (*dotyczy pracowników) 
- poprzez regularne wpłaty na konto bankowe KZP lub w kasie KZP (*dotyczy emerytów/rencistów) 
W przypadku nieuregulowania w terminie pożyczki lub skreślenia mnie z listy członków KZP wyrażam zgodę na pokrycie z moich 
wkładów, przypadającego mi wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego, nagród, premii i innych dodatków całego zadłużenia 
wykazanego księgami KZP i upoważniam KZP do bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty równej temu 
zadłużeniu.  

 
Proponuję jako poręczycieli: 
 
1. Pana (ią)……………………………………………………………. nr komputera……………………. pesel…………………..……………… 

 
zam. ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
 

2. Pana (ią) …………………………………………………………... nr komputera……………….…… pesel…………………………………. 
 
zam. ..…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 
 

Radlin, dnia …………………………                                                                                         …………………………………….. 
                                                                                              (własnoręczny podpis) 

Zmiana żyranta:  
Skreślono: …………………………………………….………………………………………….. 
 

3. Nowy żyrant Pan (i) …..………………………………………………………………….………… nr komputera …………………   
 
zam. ………………………………………………………………………………………………………………… pesel …………………………….. 

 
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w wnioskodawcę wyrażamy zgodę jako solidarnie 
współzobowiązani, na pokrycie należnej KZP kwoty z naszych wkładów, wynagrodzeń za pracę, zasiłku chorobowego, nagród,  
premii i innych dodatków oraz upoważniamy KZP do bezpośredniego podjęcia w takim przypadku, u każdego naszego 
pracodawcy kwoty równej zadłużeniu. Oświadczam, że nie nabędę uprawnień emerytalnych lub innych tytułów, na podstawie 
których nastanie rozwiązanie stosunku pracy, przed terminem planowanej spłaty pożyczki. 

 
 
1. ……………………………………………….…  …………………………………..                                    Stwierdzam własnoręczność podpisów 
                    (podpis poręczyciela)             (nr dowodu osobistego)                                    wnioskodawcy oraz poręczycieli  
                                                                 wymienionych w pozycji 1 i 2. 
2. …………………………………………………  …………………………………… 
                    (podpis poręczyciela)             (nr dowodu osobistego)                                       ……………………………………………………….. 
                                                                              (podpis i  pieczątka) 
 
3. …………………..…………………………..   …………………………………….                                   Stwierdzam własnoręczność podpisu 

          (podpis poręczyciela)            (nr dowodu osobistego)                                   poręczyciela wymienionego w pozycji 3 
 
                                      ………………………………………………………… 

                                                                                 (podpis i pieczątka) 



 
ZAŚWIADCZENIE 

Niniejszym stwierdzam, że niżej wymienieni są pracownikami 
stałymi, nie posiadającymi dniówek „N”, świadczą pracę nie 
krócej niż 6 miesięcy: 
 
Wnioskodawca: ………………………………………………… 
                                                           (imię i nazwisko) 

 
1. Poręczyciel …………………………………………………. 

                                                 (imię i nazwisko) 

 
2. Poręczyciel …………………………………………………. 

                                                 (imię i nazwisko) 
 

 
 

…………………………….               ……………………………………………….. 
            (data)                            (pieczęć Zakładu Pracy i podpis) 

 
 

3. Poręczyciel …………………………………………………. 
                                                  (imię i nazwisko) 

 
…………………………….               ……………………………………………….. 
            (data)                            (pieczęć Zakładu Pracy i podpis) 

Na podstawie ksiąg KZP stwierdzam 
następujący stan konta wnioskodawcy: 
 
Wkłady: ………………………………………..………. zł 
 
Niespłacone zobowiązanie: 
 
              ………………….……………………………... zł 
                  (przy uwzględnieniu potrącenia ostatniej raty) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….                 ………………………………………………. 
          (data)                                               (podpis) 

 
 

Niniejszym potwierdzam, że w/w wnioskodawca oraz żyranci w ciągu ostatniego roku nie posiadali i obecnie nie 
posiadają zajęć komorniczych ani sądowych. (Dotyczy pożyczek w wysokości  ponad 30.000,00 zł) 

 
 
Radlin, dnia ……………………………………                                                                                              …………………….……………………………..………………………………….. 
                                                                                                                                                               (podpis i pieczątka pracownika Działu Wynagrodzeń/Płac) 

Decyzją Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej  
 
Przyznano wnioskodawcy pożyczkę w kwocie ………………………………………….(słownie: ………………………………………… 
 
…………………………………………………………………  płatną w ……………..ratach, zaczynając od następnego miesiąca. 
 
 
Radlin, dnia ……………………………………                                                                           …………………….…………………………………………….. 
                                                                                                                                                             (podpisy Zarządu KZP) 

 
Pożyczkę w kwocie ………………………….zł (słownie ………………………………………………………………………………………………..)  
 
otrzymałem/łam w dniu ………………………………… 
                                                                                                       …………………………………………………….. 
          Nr dowodu osobistego ………………………………..                                                                  (podpis pożyczkobiorcy) 

 

 
Zapłacono Dowód nr ………………………………                Podpis wypłacającego ………………………………….. 
 
Zaksięgowano dnia …………………………………                Dowód nr  ………………           ……………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                   (podpis księgowego) 
 

 

 
 

ZAŚWIADCZENIE 

Niniejszym stwierdzam, że niżej wymienieni są pracownikami 
stałymi, nie posiadającymi dniówek „N”, świadczą pracę nie 
krócej niż 6 miesięcy: 
 
Wnioskodawca: ………………………………………………… 
                                                           (imię i nazwisko) 

 
4. Poręczyciel …………………………………………………. 

                                                 (imię i nazwisko) 

 
5. Poręczyciel …………………………………………………. 

                                                 (imię i nazwisko) 
 

 
 

…………………………….               ……………………………………………….. 
            (data)                            (pieczęć Zakładu Pracy i podpis) 

 
 

6. Poręczyciel …………………………………………………. 
                                                  (imię i nazwisko) 

 
…………………………….               ……………………………………………….. 
            (data)                            (pieczęć Zakładu Pracy i podpis) 

Na podstawie ksiąg KZP stwierdzam 
następujący stan konta wnioskodawcy: 
 
Wkłady: ………………………………………..………. zł 
 
Niespłacone zobowiązanie: 
 
              ………………….……………………………... zł 
                  (przy uwzględnieniu potrącenia ostatniej raty) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….                 ………………………………………………. 
          (data)                                               (podpis) 

 
 

Niniejszym potwierdzam, że w/w wnioskodawca oraz żyranci w ciągu ostatniego roku nie posiadali i obecnie nie 
posiadają zajęć komorniczych ani sądowych. (Dotyczy pożyczek w wysokości  ponad 30.000,00 zł) 

 
 
Radlin, dnia ……………………………………                                                                                              …………………….……………………………..………………………………….. 
                                                                                                                                                               (podpis i pieczątka pracownika Działu Wynagrodzeń/Płac) 

Decyzją Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej  
 
Przyznano wnioskodawcy pożyczkę w kwocie ………………………………………….(słownie: ………………………………………… 
 
…………………………………………………………………  płatną w ……………..ratach, zaczynając od następnego miesiąca. 
 
 
Radlin, dnia ……………………………………                                                                           …………………….…………………………………………….. 
                                                                                                                                                             (podpisy Zarządu KZP) 

 

 
Pożyczkę w kwocie ………………………….zł (słownie ………………………………………………………………………………………………..)  
 
otrzymałem/łam w dniu ………………………………… 
                                                                                                       …………………………………………………….. 
          Nr dowodu osobistego ………………………………..                                                                  (podpis pożyczkobiorcy) 

 

 
Zapłacono Dowód nr ………………………………                Podpis wypłacającego ………………………………….. 
 
Zaksięgowano dnia …………………………………                Dowód nr  ………………           ……………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                   (podpis księgowego) 

 
 

 



 


