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Regulamin 

Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej 

przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie 

1. Członkowie przyjmowani są do PKZP na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia 

do PKZP, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd PKZP nie później niż w ciągu miesiąca od 

dnia złożenia deklaracji. 

3. Członkowie PKZP wpłacają wpisowe w wysokości 20 zł. 

4. Członek PKZP nabywa uprawnienia członkowskie natychmiast po przyjęciu w poczet 

członków. 

5. Prawo otrzymania pożyczki nabywa członek po upływie trzech miesięcy od daty 

uchwały Zarządu PKZP o przyjęciu w poczet członków i wniesieniu za ten okres 

wkładów członkowskich. 

6. Miesięczne wkłady członkowskie wynoszą 30 zł w formie potrącenia z listy płac. 

7. Członkowie PKZP nie mogą wnosić wyższych miesięcznych wkładów niż określone 

w punkcie 6. 

8. Wysokość udzielanych pożyczek jest uzależniona od wysokości zgromadzonych 

wkładów tj.: 

a) do 1000 zł przyznawana pożyczka do kwoty 3000 zł, 

b) powyżej 1000 zł przyznawana pożyczka do kwoty 5000 zł. 

9. Pożyczek ratalnych udziela się na okres nie dłuższy niż 25 miesięcy (25 rat). 

10. Poręczycielem może być każdy członek PKZP o stałym zatrudnieniu w pełnym 

wymiarze godzin. 

11. Na wniosek zadłużonego członka można odłożyć spłatę pożyczki gotówkowej ratalnej 

do trzech miesięcy. 

12. Członek PKZP ma prawo do przeksięgowana części zgromadzonych wkładów na 

poczet spłaty bieżącej pożyczki:  

a) przeksięgowanie następuje na pisemny wniosek członka (załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu), 

b) wysokość przeksięgowania nie może być wyższa niż 50% zgromadzonych 

wkładów, 

c) przeksięgowania wkładów można dokonać nie częściej niż raz na 36 miesięcy. 
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13. Członkom skreślonym z listy PKZP ustala się terminy zwrotu zgromadzonych 

wkładów: 

a) w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku wystąpienia z PKZP, jeśli 

skreślenie następuje na życzenie członka, 

b) w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia spowodowanego odejściem 

z pracy, 

c) niezwłocznie w razie śmierci członka, 

d) zwrot wkładów następuje po potrąceniu niespłaconego zadłużenia. 

14. W przypadku skreślenia z listy na własną prośbę, nie spowodowaną odejściem 

z pracy, członek może być przyjęty do PKZP z zastosowaniem 12 miesięcznej 

karencji. Ponadto członek zobowiązany jest ponownie wpłacić wpisowe. 

15. Członkowie przechodzący na emeryturę lub rentę tracą status członka PKZP. 

16. Członkowie przenoszący swoje wkłady z innej kasy zobowiązani są do wpłacenia 

wpisowego. 

17. W przypadku śmierci członka PKZP jego zadłużenie nie podlega spłacie przez 

poręczycieli zobowiązania. Zapłaty tego zadłużenia po potrąceniu wkładów należy 

dochodzić od spadkobierców zmarłego, w razie zaś trudności w ściągnięciu, sumę 

zadłużenia pokryć z funduszu rezerwowego. 

18. Wnioski o pożyczki na dany miesiąc, prolongaty spłat oraz inne pisma należy składać 

do 10-go każdego miesiąca. 

19. Przyznawanie oraz wypłata pożyczek ratalnych odbywa się co miesiąc (do 10 każdego 

miesiąca). 

20. Przyznana pożyczka przekazywana jest na bankowe konto osobiste członka. 

21. Decyzje o wszelkich zmianach w trakcie spłaty zadłużenia podejmuje Zarząd PKZP. 

 

Zarząd PKZP 

Adam Skrzypczak  ....................................  

Jadwiga Szwedo  ....................................  

Jolanta Karczmar  ....................................  

Krzysztof Niewiński  ....................................  


