..............................................................................................
Nazwisko i imię wnioskodawcy (drukowanymi literami)

............................................................... tel. .........................
(Jednostka organizacyjna)

..............................................................................................
(Ulica, nr domu, mieszkania)

..............................................................................................
(Kod, miejscowość)

Pracownik: dydaktyczny, techniczny, DRiK, administracyjny płatny godzinowo*
WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Z KZPP SGGW w WARSZAWIE
Proszę o udzielenie mi pożyczki: ratalnej, krótkoterminowej* w kwocie zł ............................................
słownie złotych: ...................................................................................................................................... , którą
zobowiązuję się spłacać w ........... miesięcznych ratach – przy najbliższej wypłacie przez potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego wypłacanego mi przez Uczelnię.
W przypadku skreślenia mnie z listy członków KZPP SGGW wyrażam zgodę na pokrycie z moich
wkładów oraz przypadającego mi wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego całego zadłużenia wykazanego księgami Kasy oraz upoważniam Kasę do bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy
kwoty równej temu zadłużeniu.
Oświadczam, że brutto mój średni miesięczny zarobek obliczony z ostatnich 3 miesięcy wyniósł
zł: ............
Proponuję jako poręczycieli:
1. Kol. ..................................................................... zam. ....................................................................................
Nazwisko i imię (drukowanymi literami)

...........................................................................................................................................................................
2. Kol. ..................................................................... zam. ....................................................................................
Nazwisko i imię (drukowanymi literami)

...........................................................................................................................................................................
Warszawa, dnia .................... 20........ r.
..................................................................................
(własnoręczny podpis wnioskodawcy)

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w wnioskodawcę wyrażamy zgodę, joko 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. ................................................................

2. ..............................................................

(podpis poręczyciela)

(podpis poręczyciela)

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli wymienionych:
pod poz. 1*
...................................................................
(Imienna pieczęć i podpis osoby poświadczającej
podpis poręczyciela)

pod poz. 2 – 1 i 2
..................................................................
(Imienna pieczęć i podpis osoby poświadczającej
podpis poręczyciela)

*Zbędne skreślić.
UWAGA: Wnioski niewypełnione we wszystkich rubrykach na tej stronie i niepoświadczone przez Biuro Spraw Osobowych na str.
2 będą zwracane!

ZAŚWIADCZENIA
Niniejszym stwierdzam, że:
Kol. .................................................................................
Nazwisko i imię wnioskodawcy (drukowanymi
literami) jest pracownikiem stałym – w okresie
próbnym – w okresie wypowiedzenia pracy –
zatrudnionym okresowo*

Na podstawie ksiąg KZPP SGGW stwierdzam, że stan
konta wnioskodawcy na dzień .......................................
wynosi:

1. Kol. .............................................................................
Nazwisko i imię poręczyciela (drukowanymi
literami) jest pracownikiem stałym – w okresie
próbnym – w okresie wypowiedzenia pracy –
zatrudnionym okresowo*

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

2. Kol. .............................................................................
Nazwisko i imię poręczyciela (drukowanymi
literami) jest pracownikiem stałym – w okresie
próbnym – w okresie wypowiedzenia pracy –
zatrudnionym okresowo*

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

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

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

Data, pieczęć i podpis pracownika
Biura Spraw Osobowych

Data, podpis księgowego KZPP

– wkłady zł: ....................................................................
– zadłużenia z tytułu pożyczki ratalnej zł:

kwota jednej raty ............................................................
– zadłużenie z tytułu pożyczki krótkoterminowej zł:

DECYZJA ZARZĄDU KZPP SGGW
Decyzją z dnia ................20..... r. przyznano Kol. ...............................................................................................
pożyczkę ratalną, krótkoterminową* w kwocie zł: ..............................................................................................
słownie złotych .....................................................................................................................................................
płatną w ................ ratach, poczynając od dnia .................. 20..... r.
Warszawa, dnia ................. 20..... r.

................................................................................
podpisy członków Zarządu KZPP SGGW

Pożyczkę zł ..............................

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

w gotówce otrzymałam, -em* dnia ................. 20..... r.
..........................................................................................
(podpis pożyczkobiorcy)

Zaksięgowano dnia ................................... 20 ..... r.

Przyznaną pożyczkę proszę wpłacić na konto:

Dow. .......................................................................

.....................................................................................
Nazwisko i imię właściciela

w Banku ......................................................................
................................................
podpis księgowego KZPP

nr .................................................................................
..............................................
podpis pożyczkobiorcy

* Zbędne skreślić.

