REGULAMIN
PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ
PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH
W JAROSŁAWIU

1. Członkowie przyjmowani są do PKZP na podstawie złożonej deklaracji.
2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd PKZP, nie później niż w ciągu miesiąca,
od dnia złożenia deklaracji.
3. Członkowie PKZP mają potrącone jednorazowo wpisowe w wysokości 30,00 złotych.
4. Członek PKZP nabywa uprawnienia członkowskie natychmiast po przyjęciu w poczet
członków. Prawo otrzymania pożyczki nabywa członek po upływie jednego miesiąca
od daty uchwały Zarządu PKZP o przyjęciu w poczet członków PKZP.
5. Miesięczne wkłady członkowskie wynoszą 30,00 złotych i są one potrącane z listy
płac.
6. Członkowie PKZP mogą wnosić wyższe miesięczne wkłady, wyłącznie na własne
życzenie, potwierdzone pisemną deklaracją.
7. Wysokość udzielanych pożyczek ratalnych nie może przekroczyć sumy trzykrotnych
pełnych wkładów członkowskich i nie może być większa jak 18 000,00 złotych.
Istnieją jednak dwa odstępstwa od tej zasady:
a) dla członków PKZP, których wkłady wynoszą minimum 2 000,00 złotych –
maksymalna wysokość pożyczki wynosi 8 000,00 złotych,
b) dla członków PKZP, których wkłady wynoszą minimum 3 000,00 złotych maksymalna wysokość pożyczki wynosi 10 000,00 złotych.
8. Pożyczek ratalnych udziela się na okres nie dłuższy niż :
a) pożyczki do wysokości 8 000,00 złotych – 20 miesięcy (20 rat)
b) pożyczki do wysokości 12 000,00 złotych – 25 miesięcy (25 rat)
c) pożyczki do wysokości 18 000,00 złotych – 30 miesięcy (30 rat)
9. Poręczycielem może być każdy członek PKZP, który jest pracownikiem o stałym
zatrudnieniu.
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10. Na wniosek zadłużonego członka można odłożyć spłatę pożyczki ratalnej do sześciu
miesięcy.
11. W sytuacjach losowych część wkładów członka PKZP,

może być przekazana

na spłatę jego zadłużenia.
12. Terminy wypłacania wkładów zgromadzonych w PKZP członkom skreślonym z listy
PKZP ustala się:
a) najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku wystąpienia z PKZP,
jeśli skreślenie następuje na życzenie członka,
b) najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia spowodowanego odejściem
z pracy,
c) najpóźniej w ciągu miesiąca w razie śmierci członka,
d) zwrot wkładów następuje po potrąceniu niespłaconego zadłużenia.
13. Przyznawanie oraz wypłata pożyczek ratalnych odbywa się co miesiąc.
14. Przyznana pożyczka przekazana jest na bankowe konto osobiste członka.
15. Raty miesięczne od udzielonej pożyczki są potrącane z listy płac.
16. Decyzje o wszelkich zmianach w trakcie spłaty zadłużenia podejmuje Zarząd PKZP.
17. Zarząd PKZP działa w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia
1992 w sprawie pracowniczych kas zapomogowo — pożyczkowych w zakładach (Dz.
U. Nr 100 poz. 502)
18. W skład Zarządu wchodzi osiem osób :
a) przewodniczący (prezes),
b) zastępca prezesa,
c) sekretarz,
d) pięciu członków.
19. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby:
a) przewodniczący,
b) sekretarz,
c) członek.
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20. Pożyczki i wkłady w PKZP nie podlegają oprocentowaniu.
21. Dokumenty Kasy są księgowane miesięcznie oraz podlegają bilansowaniu.
22. Środki pieniężne PKZP gromadzone są w Banku PKO BP oddział Jarosław
na rachunku bieżącym, nr konta: 08 1020 4287 0000 2002 0022 8601.
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