STATUT
Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

przy |Jrzędzie Miejskim w Lubsku
kas
19 grudnia l99ż r, w sprawie pracowniczych
Na podstaw ie rozporządzenia Rady Ministrów z dńa
-oszczędnościowo_kredytowych w zakładach
orń,pao"iłcłch kas
Zapomogowo_pozy."to*}
w brzmięniu jak poniżej:
pracy (Dz.U. Nr 100, p"r. soz zpóźn.zm.) uclrwala się sbtut

"i

§1
Postanowienia ogólne

o-pozyczkiii ,**u'da!ej PI<ZP, jest wyodr_ębnioną i wYdzieloną
Źatrudnionych w lJrzędzie Miejskim w
orgańzacją orr"ręinóiioio-pozycrko*ą pracowników
Miejsko_Gm,_,"1_0środek Pomocy
Lubsku i jedrrostkach organizacyjnych'Gminy Lubsko:
przedszkole
Nr 2 w Lubsku, przedszkole Nr
prz-eosztoió
w Lubsku,
Społecznej w Lubsku,
i.
1
przedszkolnego przy Szkole
3 w Lubskuo Przedszkole Nr 5 w Lubsku, Pracownik oddzialu

l,pracownic za KasaZapomogow

Podstawowej w Górzynie.

jest Urząd Miejski w

działalnościPKZP
2. Siedzibą PI<Zpjest Urząd Miejski w Lubsku. Tęręnem
1,
w
ust,
Lubsku oraz jednostki o t<tórych mowa
jej ma!_łpk jest wyodrębniony od majątku Urzędu
3. PKZP posiada własną strukturę zarz4dz.aria, a
j
z siedzlbąd. pŃstancow wr-rp. w Lubsku Draz z majątku jednostek o

Miejskiego w rutsku
których mowa w ust.l.
przy
4,pkzp uzywa własnej pieczęci o treści:,,pracownicza kasa zapomogowo_pożyczkowa
lJrzędzie Miejskim w Lubsku".
gospodarności oraz udzięlarrię swoim
pkzp jest propagowanie oszczędności.
5. celęm działalności
PozYczek
członkom pomocy matsrialnej w posta§i .pozycłek dfugoterminowYch,
jak
finansowych
środków
miirę.posiadanych
w
tosowych,
krótkotęrminowych oraz zapomóg
pomocy
równięż tworzęnie atmosfery kolęzęństwa oraz wzajemnej
w ust, 5 nalezy do wyłącznej
określonych
świadczeń
6. Podejmowani" o""vr:l * ,pru**t udzielania

zarząńuPKZP,
. _.__.:__
właściwości
obsługi orgańzaeyjneJ 1 prawne,
7. Niezbędną p**o!- * zakręsie prawidłowego funkcjonolalia,
Lubsku zgodńe z zasadami
araz ńsŁlgi finansowo-księgowej ,łp,"*7*u u:Ń Miejski w 19
grudnia I99żr, w sprawie
z dnia
określonlzmi w § 4 ust. 1rĘorrąar"iiuRady Ministróvł
kas oszczędrlaściowo_
pracowniczych kas zapomogowo-pozyczkor{ch oraz społdzielczych
kredytowych w zakładach pracy,
Ą 7 ._Łl, ____^:_**^ +_A.
w ust. 7, określa wzaięmna trojstronna umo\ila
8. Zasady i tryu reJiru":l pÓ**v, o któĄ"*mow1
pKZp, a
Lubsku, osobą prowadzącą księgowośc
zawart' po*ięa.v u.rća"- l,ii"jrkim
zarządemPKzP.

pKZp alajdują się na wyodrętnionym rachunku
opr*.ńo*urrio zgodnie z zawartą}l.mową rachunku bankowego,

9, środki pienięzne

bankowYrrr

i

nie Podlegają

nie są oplocęntowane,
to, riłtładyczłonkońklę otazpoĘczkiudzięlarrę członkom
funduszu rezęrwowego,
na.rasl7ęnię
i
darawiny
lL,pKzpma p'awo prryjmowić subwencje
rvysokości wkładów,
do
jej
solidarnie,
członkowie
L2. Za zabowiry;;ń/pńł odpowiadają
L3.PKZP posiada zdolność
§ 2

sądową,

1.

w Lubsku i jednostek, o których
CzłoŃięm PKZP może być każdy rr"iifrlT#-iffiT.;skiego
zatrudnięni na czas
pracownicy
mowa W § 1 ust 1, zatrudniony na czas nieokreślony Oraz
_
pkzp
mogą uye emeryci i renciści byli
określony, lecz nie krocej niż 1 rok. członkami
pracownicy

zakŁadupracy.

z, bmeryci i"renciści ,obowtąrani są

. :_ :, t^*^^i| +^l^^A_ał,
n2 rv roku do złozenia informacji teleadresowe;

ZawrcraJąOęJ

inny ńż adres zamięszkania} oraz
artualny adręs zamięszkanli,adres do koresponden ejt tleże1ijest
nr telęfonu kontaktowego i nr rachunku barrkowego,
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pliJ]p na
3. członkowie przyjmowani są w poczet

przezZarądPKzP

wzoru,

4. uchwałę o przyjęciu podejmuje

podstańe złożonej deklaracji według ustalonego

zarrĄńpkzp, ńe później niz w

ciąga miesiąca od dnia zŁożęnia

deklaracji.
członęk PI<ZPjest obowiązarr; do:
(słownie: pięćdziesiąt złotych),
1) wpłaĘ *pi*o*.go * wysokości 5b_zł
w wysokości min, 20 zł; wpłata wkładu mozę
2) wpłacania miesięcznego wkładu członiiowskiego
_
fisty płac za uprzednią zgodą pracownika
być zrealizowana poprzez dokonani;;;;.ń z
na konto pKZp
może być róńez dokorrarra w formie "pńty osobistej
członka pKZp;
w tęrminię do dnia 15 każdego miesiąca,
jej pracy,
3) dbania o rozwoj PKZP i usprawnienie
pkzp,
arazuchwał podjętych przęz or+aTy kolegialne
*atiń
przepisów
4) ścisłegoprzestrzegańa
6.Kńdy ęńonekPI<ZP
I) gromadzić oszczędnośii w PKZP wg zasń określonych w statucre,
w statucie,
oarielęnie po"y""r.ii"t ,*po,"ogi*edług zasad określonych

5.Kńdy

Ń"il

_

maprawo:

.1

7

ż} skJadać*rriorr.i Ó
Si Urue czynny udziŃw zębrarriach walnego ze,brań.a,
tj. do Zaruądll i Komisji Rewizyjnej
4) wybierac i być wybieranyn do o.gŃ* kolegijnych,
PKZP,
miesięcy byc zwolniony z obowiązku wpłacania
5) w okresie chorłrby trwającej dłużejań 12

wkładow.
zasad określonych w statucie,
?, skręślęnie zlisty cńonkówpkzp następuje według
pkzp skreślonlrm tirty cz-łonkowskiej przysługuj ę zwrot ich wkładów
8. Byłym członkom
",
należnościpo upłyrvie 2 miesięcy
członkowskich po p"rrą*"i" ewentuahtch kwot niespłaconych
w przypadku śmierciczło*a- ńezvłłoczńe,
od dnia dokonania skreśleniazltsty cńatków,a
formię bezgotówkowej na wskazane
9. Zvłrotwkładow,o któr5,T n mowa * ost, t, *o"" "u,ąpić w
rvzględzie z uprawnionlm byłym
t5rm
z ustaleniami poczynronymi'w
konto barrko*"
"e;;";wypłaĘ wkładów dokonuje się w sPosób
członkiem pKZp.iM prrypadku śmięrciczło"t u P-XZPpKZp
nnarŁego członka kasy,
deklaracji członkowskiej
ustalony z osobą *rt
pkzp w wyniku ięgó oświadęzenia woli, ale niewynikającego z
10.w sltuacji skręślęnia człoŃa
PKZP może llastąpic po ponownym
faktu rozwi ązania umowy o pra§ę, pono\Ąmę prryjęcie .do
śwlńczęńzPIFJP zańęszane ięstnaokręs
wpłaceniu *pisowąo. wtuti* p;rń;Ńpru*o"jo
pOł rotu oa cłrwlti pboow,ego wsĘpienia doPKZP,
s9oęzYwa La
wkładów dla-osoby skreślonej !"w członkowskiej PKZP
11.obowiązek
wkładów,
swoich
po
odbior
się
"wroto
W prąpadku s{v uv# ,ńon9k k_asy.rue zgłosi
Zarądńekasy.
z listy
skręślenie
nasąpiło
w km,ń
Zatądkasy po *n"i.ń"niu uitansu zarak obrachunkowy,
podjęcia
do
polecon5łn
listem
członkowskiej pkzp, jest obowiąany wezwać zainteręsowanego
potwierdzenia odbioru
otrz},mania
daty
od
miesięcy
12
wkładow. wkł-dy *;pooięa" w terminle
PKZP,
węzwania podlegają pi"eksięgowaniu na fundusz Tęzęrwowy
100% miesięcznego wlłragrodzenia,
najmniej
co
12. Członkowie, których starr wkładów
"rąńął
posiadanych wkładów zabezpiecza
żę
stan
mogą wycofać io"i iuł, §tanu, pod warunkięm

u!ń*

,

posiadane zadłużęntę.

§3
Organy PI<ZP
1. Organami PKZP są:
a) Walne Zębrańę Cźonków,
b) ZarądPKZP,
c) Komisja Rewizyjna,
ż. Źarąd,i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru,
3. Wybóry odblwają się w sposob tajry lub jarvny
pKZp
trakęie kadencji ęzŁonęk organu
4, Kadencja Zaruądui Komisji n"*"yri"i tńi ą bĘ Tnięwłaściweso
pełn|9{a łbowiązków. W
z pełniorcj n"k";i z powodu
możę zostŃ
pńi, zńęczęnia się pełnionej funkcji lub w razię ustarria
"d;;ł*|
sytuacji odwołania cńortkaorganu
,iorrrot., pacy przęprowa,dzane są wybory uzupekriające,
§4
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walne zebr anie członków

lub nadzwyczajnym,
Walnę ZębranięCzłonków możebyć zwołanew trybie zury9z.ajnym
roku,
w
raz
najmniej
ż. Wao" ZębrantęCzłonków zwołujó ZaruądPKZP co
lub na iądańę"
potrzeby
razie
zwołuje się w
3. Nadzwyczajnę Walne Zęhratieizłonków
l) Komisji Rewizyjnej,
ż) Ll3liczby członków PKZP.
udział co najmniej 1/4 członków,
jezeli bierz,ę y
Walne Zębranie Członków jest prawomocne,
",3
Zebrarrie Członkow powinno zostać
W razie braku *"y*agarre; ii""uv obecnych .rłooto*, Walne
14 dnr Walne Zebrarrie Członkórv
zwołane w drugim terminie, jednak nie poźniej niz w ciągu
liczbę obecnych członków PKZP,
na
zwołane w drugim terminie jest prawomo"rr" b*, względu
Wybory odbywają się w sposób tajny 1ub jawny
głosów,
5, dhvy;ły na WaĘm'Zębianfu Cńo*6w zapadają nuJkłąwiększością
o.nokompetencji\MalnegoZębrańaCzłotlkównaleĄkwestiędalyczące:
1) uchwalenia statutu i wprowadzenia w ntmzmian,
ZarzĄ&lPKZP oraz członków Komisji Rewizyjnei,
2) wyboru i odwołania
""łorrkó*
3i zatwierdzania spraw azdańi bilarrsow rocanycĘ
ori}z sprawozdńi wniosków
4) przyjmowania sprawozdańZarządapKZp zbieĄcej dzialalności
Komisji Rewizyjnej,
podejmowania decyzji w sprawie ich
5) Iozpatrywania przyczym powstania szkod i strat oraz
1.

pokrycia,

i miesięcznych kwot wkładów członkowskich,
pokrycie kosztów prowadzenia
7) ustalanie wysokościskładki ńesięc"rrej od'każdego c,ńonkana
rachunku baŃowego.
w pkzp oraz warunków i
7) ustalania górnej wysokościpoĘczek i zapomóg udzielanych

ei irtaiu"iawysokości wpisowego

okresorr ich spłacarria,
8) ustalania zasad tworzenia funduszu zapomogo*ego P§Z|,
9i podejmowarria uchwał w sprawach dotyczących likwidagi PKZP,
ktcry podpizują przewodnicący
abradwalnego zęhrunia b"łonto* ,porrąa^ się protókoł,
7.

z

zabruńai

protokolant

§ 5

ZarządPKZP
1,. Zarąd PKZP

skJada się z 5 członków,

pI{Zp. W swojej dzińalnośęi kieruje się
2.Zarząd stanowi org;-ki.rowaiczy i wykorrawczy
postanowieniami niniej szego statutu,
Walnego Zebtania
3.Pierwsze posiedzenie Zarządu jest zwołyrranę ptzęz_ przewodniczącega
członków zarządu, Na
członkow pkzp uajpoźniej'* iiągo tygodnia p-o dokoo*iu wyboru
składu przewodnicz*cęgo,
pierwszym posiedze"niu c"łanto*ń zarĄd, *ul"raił ze swojego
sekrętarza i skarbnika.
posiedzenia, Prry zrmańę
4,Zarząd rozpoazrya działalnośćniezwłocznie po odbyciu pierwszego
ustępującego
przejęłia
następuje na podstawio protokołu
Zarądllobjęcie
?,*:ś",1od
jak
i
ustęPującego
nowego,
"ryoooScl
zarówno
Zaruądu,ktory jest podpisywany przez wszystkich członków
ZarząduPI<ZP.

5"

rlierzadziejńŻruz
Kolejne zębrańaczłonków Zatząduzwołuje przewodniczący zczęstotliwoŚcią
upowuźniony przez
w miesiącu. W sytuacji nieobęiności przewodnlczącago zehranię zwohrje
Zarądu pKZp,który przlgotowuje porządek zebrania i przewodniczy

przewodnic"ą..s;";ńek

jego obradom.
x,iększości członków Z.,arz+du, UchwĄ
6, UchwaĘ Zarządusą prawomocnę w przypadku obecności
równej itościgłosów decyduje głos
zapadają zrłlzkłąwiększością głosów, ptzy czym w razi9
w sprawach nalezących do jego
przewodnic ząEęgo zxądu. żirądpoa";*,r3. uchwĄ wyłącznie
kompetencji.
7. Do kompetencji ZarząńuPKZP na\eżąkwestie óatycące;
skreślanie członków z llstY członkowskiej
1} przyjmowania kandydatow na członka PKZP oraz
PY\ZY,
.
2) prowadzenia ewidencji członkow PKZP"
_ _ _,_ ^ ^__ __^+^*i^l_,
-i 'pro*uar*nia potityki w zakresię prryztFlwarlyclr świadczeń. pomocy
materialnej,
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ich spłaty,

4) przyzaawania świńczęńpomocy materialnej i ustalania okresów
pożyczek,
S) pojej-ow ańa decyzjtw iprawach prolongaĘ spłaĘ
6) pr zy znaw ania b ezzvł r otny ch ząomó g,
dokonlłvaniem wpłat i wypłat oraz
7) sprawowania kontroli nad terminoiym i właściwym
'
księgowaniem op eracj i zńązany ch z dzińalnaścią PKZP,
jyrń;ńi pienięinych i innych dokumęntów dotyczących działalnościpKZp,
8) podpisyw*i"
9) zwoływania walnych zębrań członków,
z dzińalności biezącej oraz przedstawiania
10) składania wanęń Zębraniu CzłonkJw sprawozdań
bilansów rocznych do zatwięrd zania,
finansowych,
1 1) rozpatrywania okresowych sprawozdń
ościPKZP,
rachunkow
(polityki)
zasad
nj opiacowywania
w dzińńności pKZp,
stosawanych
łormularzy
i
13i ustalania wzorów druków

pkzp wobec kierownika zakłńtlpracy,
L4) reprezentowania interesów
15iusLsunkowania się do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej,

z

pracownikami wyznaczonymi
księgowości, obsługi prawnej PKZP,

16) wspołdz ińania

prreź zakJń pra'y do

prowadzenia

PKZP,

17) prowadzenia innych
i
h,
^l^l_al _^._.i_
protokoł
powinien zawlęrac w
g.Każoe posiedzenie'żurĄdujest obowiąkowo protokołowane.

spTaw

szczególności:
1)

daĘ zębrariaZarządui porządek zebrańa,

funkcje,
2) iłvłtskaiimiń osob obecnych na posiedzęniu ipełnione przeznie
3) treścpodjętych uchwał,
4) wnioski oraziwrc ustalenia,

5iewentualnezgłoszonepruęzczłonkowZarzĄduzastrzężęnia.
o klórej mowa w §
9. Zarądrozpatruje wnioski o udzielęnie środków pomocy materialrrej,
uwzględnieniem kolejności wpĘwających wniosków,

1 ust, 5,

z

prowadzenia księgowości pkzp
razie stwierdzenia, ze osoby wyznaczone przez za&adpracy do
prawnych lŃ ze ich działalnościęst
w swojej działalnościnie pr"óstrregają obowiązujących norm
z wnioskiem do pracodawcy o zmianę
sprzeczna z interesem spjecznym , ilrądPrzrw}stępuję
pKZp,*niosek powinien zavłięrac uzasadnięnie,
osob prowad zącychksięgowość
a PI<ZP , poĘczek oraż, zapomóg bezzwrottych decyzje
1 1 . w sprawach dotyczących członkowstw

10.

w

ądu PT<ZP są ostateczne
L2, człarkowię zarząńlwykonują swoje zadania osobiścięi
Zar

-

nie pobierą

ą ztęgo Ę,tułu wynagrodzenia,

§6
Komisja Rewizyjna PKZP
pl<Z|, w tym Zarządu
l, Komisja Rewizyjna jest organem, ktory nadz"*jil kontroĘe działalność
wykon3łvaniem zadń PKZP,
PKZP" oraz czuwa nad właściwyml ,goan5łn, ńoi.lrr5,* statrrtem
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków,
Walnego Zębranla
3. Pierwsze posiedzenie romisjl jest zrłoł;,rrane przez przęwodnicącego
ęzŁoŃów Komisji
wyboru
Cńonków p;6izi najpóźnie1 w ciągu tygodnii po _dokornniu
ze
swojego składu
Rewizyjnej. Nu pi"ńrrym posledz"enlu c:rłankowie Zarządu *rybietĄą
za.
i sęlrł etar
cźonkowskiego pizewod niezęego, zastwcę pr zew adnicząftega
nieobecności zastwca, §toso\Ą/nrę
razięjego
w
lub
jej
posiedzęnia
Końsji zwołuje |rzewodniczący
4.
do zapotrzeborvania, nie rzadziej niż I razw roku,
Komisji przysługuje pra\tro
5. Przęwodnicącemu Komisji lubdelegowanemu prZęZ niego członkowi
uczęstniczenia w posiedzęniach ZarąduPKZP z głosem doradcz5rm,
§7

Zakres działalnościKomisji Rewiryjnej PI<1LP
członków
posiedzenie
komisji Rewizyjnej j".t pra*omocnę przy obóóności co najmniej dwóch
1.
Komisji.
Komisji, W sl'tuacji równej
z.tJchvłaĘ zapadają zwl&ą większościągłosow obe_cnych członkÓw
ilościgł'osow deó}dujące ntaęzęttię ma głos przewodniczą§ega,

Strona 4 z 8

Komisji odbYwa się jawnie, chYba
właściwości
3, Głosowanie we wszystkich sprawach leżącychwe

żę czŁotek Komisj i złżąńagłosowania Ąnego,
wszystkich
jest podpisywany
.przęz
4.Kłńe posiedzenie r"ńr:1 j.rt protor.iłołuo", u protokół zavłtęrńw szczególności:
cńonkiwbiorryychadzińw posiedzeniu. Protokoł powinien
jego porządek,
1) datę posiedzenia Komisji i
przez nie fuŃcje,
óócny"hor*pełnione
i imiona osób

ii"*ńru

3) treśó podjętych uchwał,

4) wnioski oraz inre ustalenia.

5i ewentuatne zgłoszone członków Komisji zasttzężęnia,
kontroĘe
5. Komisja Rewizyjna w swojej działalności
:

I) dziŃalnośŁ Zarądu PKZP,
2) rańlrlkowośći gospodarkę PY\ZP,
pfi}l,o przegląńaniaksiĘ rachuŃowych i
6. Komisja RewizylnJw celu realizacji swoich zada;hma
związanych z dzińalnością
innych rejestrow oraz dowodow kiięgow}ch i innych-dokumentów
pKZp,
pl<Zp oraz korrtrolo;;i. starru mająń pkzp i stanu nalęzności i zobowiązŃ
jest zobowtązanado badania:
7. Komisja Rewizyjna w szczególności
PKZP,
1 ) właściwegozabezpie czętiamięnia
postanowień niniejszego statutu oraz PodjętYch uchwał
Zarządi
przezczłonków
gańa
przestrze
2)
'Walnego Zębrańa Członków,
3) prawidiiowości księgowania dokumentow finansowo_księgowych,
4) dowodówksięgowych
5) sprawozdań finansowych, w tym bilansu,

dotyczące udzielonych
W zakres kontroh ńo*ir;i ń*iźv;*j -e wchodzą decyzjeZarządupKZp
Komisja nie ma pra\Ąia do wydawania
świńczęń r ruurrri pońo"y *uiór*rorj. w t5rm ,ak ósię
Zarądowi zadnych poleceń i dyspozycji,
po
.u"nuńo*oś"i przp Komisja przeprowadza rv ciągu 1 miesiąca
9. Szczegoło*ą tŃJę

8.

zamknięciu ksiąg rachunkowych,

podjętych czynnościkontrolnych i nadzorczyclr doĘczących
urządzeń księgowych i zapisów
badania całokształhr działalnościPKZP'.jej stanu mają&owego,
koniec roku obrotowęga otaz sprawozdań
księgowych , zamknięcia urząlzęń r.slĆgowvcrr na
Walnemu Zębrańu Członków
finansowych, w tlrm bilansu, jest "ó6owią.Zana przedstamć
sprawozdania oraz wnioskami
ńtwięrdzenia
sprawozdanię *rł z wnioskam, aoiy"rą"ymi
doty rrą"y^i udzielenia absolutorium,
działalnościnieprzestrzega obowiązującYch norm
11. w razie stwier dzinia, że ZarządpKzp w swojej
Komisja Rewizyjna żąda
prawnych lub ze jego działalnoścjest ,por".ińz interesem społóczn5,łn,
i występuje na
Członków
Zebrania
npołania w trybie naĘchmiasto*y* *a"*yczajnego W_alnego
nim z uzasadnionlTn wnioskięm o odwołanię Zarządll PKZP
przez z,akJadpracy do Prowadzenia księgowoŚci PKZP
12. w razie stwierdzenia, ze osoby *y"rr*""oo*
p,u*"ych 1uĘ że ich działalnośćjest
w swojej działalnościnie przestrzegają obowiąujących "ó*
poprzęzZarząd z wnioskiem do
sprzęczta" i.rtęresem rpj."rrry*, romisja nęńł:"a 1ystępuje
pl<zp,
Wniosek powinien zawięraŁ
pracodawcy o ,^rł"€ osob prowadrących księgowość

10.

Komisja Rewuylna

; *yńr.-

uzasadnienię,

co najmniej raz w roku,
komisja Rewizyjna przeprowad zakontralę dzińalności\yJp
zadania osobiŚcię i nie pobierają z tago §tułu
14_ Członkowię Komisji wykonują .*"j"'

13.

wynagrodzenia.

§8
Udzielanie pomocy materialnej
oraz zapomog losowych,
1. pkzp udziela poĘczek długoterminowych, krótkotermrnowych
1 po wpłaceniu wpisowego
ż.CńonekpKzp ń.*;. prl*o da śwładczęhwymienionychw ust.
oraz 3 kolejnych wkładów miesięcznych,
równowartośc dwukrotnej wysokości
3, Maksyrnalna rvysokoś ć pożyczki dfugoterminowej,wynoli
ńatych),
tysięcy
(słownie:
dziesięć
wkłńw, nre więcej jednak "iz to.ooo zł
10 miesięcY i nie Podlegają
niż
diuzszy
4,pożyczkt ał"gotęńinolvę §ą udzięlane na okres nie
oprocerrtowaniu.
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5.WokresiespłaĘpożyczkiZarząńPKZPmożęudzięlićprolongatyspłatpożyczbdługotermmowe1
i .raoń*"rrtowanych sltuacjach losowYch
na okres ńe dłużsrynlż ż miesiąc" * ,,;;;;Ńorryct,
pażyczkńtorcy.
w danym miesiącu na kwoty do
6. ZarząńPKZP możę udzie7ic ty'ko 2 poĘczekkrótkoterminowych
spłacone do końca miesiąca
zostać
poĘczki mlszą
500 zł (słownie: pięcset złoĘch). Udzięlo;
pKZp,
ła postawiona do dyspozycji członka
nasĘpującego po miesiącu: w któqim poż}""ka "óst
po spłaceniu pozyczki poprzednio pobranej z
?, Kolejna pozyczka moze zostać uariirń tyito
uryjątkień sltuacji o któĄ mowa w ust, 6,
zę świadczeń pomo§y materialnej
moga
8. Członkow ie Zaruądu i Komisji Rewi"yjnej
_korz_vstać
pkzp na takich samych zasadach po"o.ńti czionkowie przy zachowaniu kolejności składanych
"o
wniosków.
9. sov-żdy członęk pkzp ubiegający się

przyznante pożyczkl zobłvńązarly jest zŁożyć stosowny
pI<Zp formularnt, zawterĄącym
aop,'u"roniń' óo bbrotu wewnętranego
wniosęk
rat pażyczki z vłynagrodzenia, a w
zńawiązanie spłaty oraz zgadę na p3trącenię ustalonych
_do naĘchmiastowigouregulowania pozostałego do
prąpadku sk eśleoia, tistv Jzłonków^Fńp

na

o

spłaty zadłużęnia.

pczyczki przekracza *yj_:1T:_,|osiadarrych wkładów,
rytuacji, kiedy kwota wnioskowarrej
o przyz*arlie pożyczki deklaracji_
członęk pKZp jest oborviąanv ao ooiąi"*"ia do'wniosku
poręczenia dwóch osób.
, ____:^ _ :^L __^*ąłtnrłr
a zgody na potrąceni ę z lch wyragrodzenia poręczone3
1 l. Poręczycięle zobowi ęani są do wyrazeni
r.*oty poZyczń w rańe je1 niespłacenia przez pożyczkóiorcę,
w Lubsku lub jednostek PodległYch
Iż.poręczycielem może być tylko pruro*riik urŻędiMiejskiego
się w okresie w;Powiedzenia,
Gminię Lubsko, zatrudńony Ia zzas rri*t .st,o"v i nie""ajaujący
przy eTqporęczający musi byc członkiem PKZP,
osŃom ubiegającym się o
poręczycięl
moźę poręczyć spłutę po"y""ti równoczęśnie tylko dwóm
13.
prryznanie pożyczki.
skreślonym z listy członków PKZP,
I .ZarzĄPKZP wstrąrmuje wypłatę wkładow poręczycielom
gdy dł.rzrrlt , któremu udzielili poręczenia, nie spłaca raĄłużęnia,
o ktcrej mow.a w § 1 ust, 5, jeśli
L1.Zarąd,pKZp *oe" ońo*ić'udzielenia 9o1o"v materialnej,
gwarancji spłaty tej pożyczki, jak
ubiegający się o nią lŃ jego poręczycrel nię dająrłystarczająrą
, óń;; ; irrrrych rr"r"§atoi" uzasadnionych pr zypadkach, .
5, członkom PI<ZP będącyn w
16.Nie udzięIarię po*o"f mateńalnej, ol*ótĄ -o*u w § 1ust,
okresie wypowiedzenia stosunku pracy,
potrącanych przez zal<ład pra§y z
17. Spłata poĘczki następuje * io łatach miesięcznych,
p,"e) niego minimalnego wynagrodzenia
wynagrodzenia pożyczkobiorcy, a * .-** nieosiągania
rachunęk bankowy pKZp do dnia 15
wolnego oa pot ą"-*n _ poprł", *płń rat pozyc-z&i ni
pozyczki poprzęz wpłaty na konto
każdego miesiąca. Emeryci i renciści'spłacają'zaciągnięte

10,

\il

pkzp.
pkzp wz},\ila się pożyczkobiorcę na piśmiedo
18. w razie zwłoki w spłacie zadłuzenia wobęc
spłatj, Kopi1 węzwańa doręcza się
uregulowani a nalętnis"i, wyznaczając ośatecznytermin
na wezwanię Zarząd pKZp ma pra,wo
bankowę

poręczycielo*. w ńuqi ńam reakcji pożyczkobiorcy
'iotovć ,adł"żęnięzwkłaóów lub wpagrodzęgia zaprac.ę poręczycieli.
niespłacenia poŻycztjprzez
19.w sltuacji koniecznościwniesięnii pJ*odx*u do'sąńu, z powodu
pkzp występuje upówazniony cńattękzarrĄńu lub inna
członka pkzp,* imieni, i u, intereiie
upowazniona przez Zaruąd osoba,
3 kolejnych rat wynikających z kalendarza spłat
20, Zaniespłacenie pożyczki uznaje się niezapłacęnię
i niewykona.nię wózwan ia źarządu pxzp przywołująćego pozyczkobiorcę do uzupełnienia
brakującą spła§, do wysokości nie spłaconej kwoty,
i udokumerrtowanych s}tuacji
IŁ.Zapomogi losowe ptzyzrŁawanę §ą nź} podsLwie.r-oty*o**y"h
losowycń oraz w miarę posia dattychśrodków finansowych,
nie_p!|:iej niż w ciągu 30 dni
o udrietenie po-o"y *x".rur""i Zaruądpy{ip razpatrule
22.
-- Vfnioski
Zarądupl<Zp,
od daty ich aoz"iiu, łi.rglidnieniem tęrminarzaposiedzeń
posiedzeniem Zauądu PKZP na
poza
lla.^sąpić
mozg
poĘczki krótkoterminowej

?3.Pr4łmańe

podstawie decyzji 3 cźonkow Zaruądu,
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§9

Fundusze PI<ZP
Na środki finarrsowę PKZP składają się:
1) fundusz oszczęĄnaściowo-pozyczkowy,
2) fundusz zapomogowy,
3) fundusz rezenryowy.
zpostanowieniami niniejszego statutu,
ż, Funduszami plKzp ay.ponr;" wyłącznie zarząd,zgodnie
nJwyodrębnionl. n rachunku bankowym otwartym
3, Wszelkie środki firrurrsi*e bxzp są lokowane
rachunku bankowego, Zarząd PKZP
na wniosek Zarządui w trybie zawartej z bankiem umowy
pienięźn5,tni na rachunku bankowym
wskazuje osoby upowaznióne do dysponowania środkami
1.

PKZP.

§10
Fundusz oszczędnościowo-poĘczkowy
członkowskicĘ potrącanych z
1. Fundusz oszczędnościowo_poźyczk *yl;;i trłorzony_-z,wtł_aaow
pKZp lub wpłacanych osobiście na
wynagrodzenia członka za jego upr".ńią zgodą."łooku
rachunęk bankowy PKZP.
wskazan5rm koncie analitycznym
2. wkłady członkowskie są księgowane na osobis§,Tn imiennię
prowadzonlirn dla każdego członka |KZP

3.WprzypadkunadpłaceniaratspłacanejpożyczkinadJłyzkęprzeksięgowujesięnafundusz
kolcie anality cznym,
wkładów danego pozyczkobiorcy na jego 1ndl.r'idualnym

4.

w trybie bezgoówkowym na
IJdzię|ane pożyczki nie podlegają oprocentówaniu i są udzielane
wskazane konto banko w i paZy czkobiorcy - cńanka PI<ZP,
§

11

Fundusz zapomogoły
,ó"er*o*ego oraz dobrowolnych wpłat
1. Fundusz zapomogowy powstaje z odpisów ń.ro,rsń
cźonków i innych wpłyrów.
zapomóg członkom PKZP w
2. Fundusz jest przeznaczony wyłączrńę na udzielanie bezzwrotnych
uwaźa się powódź, paiar,
losowe
nzie szczeg"l"y"łr;ń;dków'losowych. Zaszczególne wypadki
lłańzięż,długotrwaĘ ihorobę lub śmierc osoby bliskiej,
wynagrodzęnia
3. Wysokość udzielonej zapomogi nie moze'przek_riczać 100yo minimalnego
obowiązującęgo w danym roku kalęndarzolq/m,

4. trVnioski

i

sprawie udzielęnia ,ąońagi powiln1 być wiarygoł{nie
dokumęntów patwierdzających
wane, ZatząópKZp * pru*o ,łi,ąa"e dodaikow}ch

w

udokumento
wskazanę we wniosku okoliczności,

uzasadnionę

§12
Fundusz rezerwowy

1. Fundusz rezęrwowy powstaje z:
do PKZP,
1) wpłat wpisowego wlloszonego ptzez człoł*ów wstępującyclr
członkowskich,
Z) niepadjĘtych Ńrotów wkładów
gi ;drlrt.k ;a lokat tęrminowych i odsetek zasąńzonychptzez sąd,
4) subwencji i darowtzn,
5) apłaty manipulacyj nej .
zadłużeń otaz w wysokości
2. Fundusz jest ptzaznaczóny napokrycie szkód i strat, nieściągalnych
roku obrotowego,
LOońnaodpis na fundusz zapomogowy realizowany na koniec
§13
Rachunkowość PKZP
jest zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,
1. Rachunkowość pkzp prorvadzona
2. Rokiem obrotow5mr jest lok kalendarzowy,
zgadnię z warunkami umo\Ey, o któĘ
3. Rachunko *osł iiź{ pr*uarąpru.o*ł"y zakłńupracy
rachunkorvo:"1.pyp
rnowąlr § 1 ust. 7 *ńta, oraz )§adnię z zasadarrti (polityĘ
pl{Zp w
oraz Komisji Rewizyjnej
Zarząiowi
sąudziłlai
4. osoby wymienione \il usi. 3 obowiązne
PKZP otaz
każd* czasie wszęlkich informacji zvłiązanych z obsługą finarrsowo-księgową
*Ep:F^o_finansowe, w §,m bilans rocmy,
sporządzac w wyznaczonym terminie sprawozdani1
(politykę) rachunkorvości pKZp oraz plarr kont wraz z komentarzem,

5.ZarząśpKzp.r*ńu

^u*
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sposób kompletny, obejmujący wszystkie zdarzenia
są na konbch syrftetycznych i
finansowo-g ospodarłre l, rozliczónio*e. Żapisy dokonywane
pt<zp araz w ewidencji pomocniczej (dziennikach,
kontach analltycznych zgadnie z planem t<oń
Ęestrach Ę.).
sporządzone dowody księgowe,
7. podstawą zapisów księgowych są prawidłowo
Komisii Rewizyjnej,
8. Księgowościpxzp nń?oóą p.ŃuCIić członkowieZarądui
pKZp,
odpowiedzialny za rachunkowość
9. Rocznę sprawozdani" rrńro*" podpisuje księgowy.
ProtokÓł
PKZP,
ZarądpKzp oraz Komisja Rewizyjnu o" *rŃ*uO"..ri,, kontroli działa]noŚci
finanso\Fego,
starrowi integralną częścrocznego spralvozdania
Zebranie Członków,
zatwierdzenil,przez\falne
podl"gu
firr*.o*J
10. Roczne sprawozdani"
6. księgowo

śćpkzp

pravładzona jest

w

§14

i. W razię likwidacji zaąńu pracy
Walnego Zębr ańa Cńanków

pńi

Lit<widacja

pWv

PKLP

p,rzichodzi

w

stan likwidacji na podstawie uchwały

.

jest zakończenie spraw biezących, spłata zobowiązń oraz ściągnięcie

Celęm likwidacji
wierzltelności.
likwidacji PKZP zaprzestajeprzyjmowania wkładow członkowskich,
3.
- Z dniem podjęcia uchwaĘ ooraz
przyjmowania nowych członków,
*ypłut poryóret i zapomóg
powołuje. Komisję Likwidacyjną w
4. W celu pr""pro*uJ"erria r[wioacji Walnę Zębrańę CńoŃów
na
nui*rrll-r^;.ób oiu""poaejm"je uchrvałę o prreria"reniu środków PozostającYch
składzie
zobowiązal i wkładów
funduszu"o ,.r..*o-*5r* po całlowi§łn rozltczeniu, rralezności,
Zarząd oraz
Likwidacyjnej
Komisji
członkowsk ich. Z ńi"* podjęcia uńwńy o powołaniu
Komisj a Rewizyj na ulegalą r ozw tązaniu,
Rewizyjnej,
5. Komisja Likwiócyjna i"órioori w prawa i obowiązki Zarądui Komisji
i miejsca jej
Likwidacyjnej
Komisji
6. Treśó uchwĄ o likwidacji PKZP, " poo*i.* składu
wyznaczeniem trzYniesięcznego
urzędowania, wezwani.ro Ółozrrikow do spłaty należności,oraz
wszystkich członków
wiadomości
do
podać
należy
tęrminu zgłaszeńaroszczeń przez wierzycieli,
PKZP.
od dnia podjęcia uchwały o jej
7. Likwidacj apkzp powinna zostaŁ zakohczonaw ciągu 6 miesięcy
likwidacji, nie moze jednak przegoczyć okręsu likwidacji zakłńupracy,

§15
postanowienia końcowe
Zebrania Czł9nko1,_
1. Wszslkie zmianyniniejszego statutu wynagają uchwĄ Waln_ego
___^_:^_,
zastoso\,varue ma.lą prueplsy
2. W kwęstiach nieurąulo-wanych niniejszym statutem _PKZP
sprawie kas oszczędnościowo_
rozporządze*u R"J| T;ńrt o* z dnia 19 $udnia t99ż t. w
w zakładach pracy,
pozyc"kowyct ora" społdzielczych kry oszczędnościowo-kred5,towych
działającej PrzY Urzędzie Miasta
3. Traci moc Statut p***.,i"rej iosy Zapomogolł-o-Pożyczkowej
15 sĘcznia 1"997 r,
Lubsko uchwalony przez Walne Zęiranię Członków w dniu

pkzp

w dniu 16 częfwca

w powyzszym brzmięniu
walnę zębrańęczłonków pkzp uchwaliło statut
pracowniczej Kasy
żu5 r. ,ra podstawi1 uchwały nr uża1s Walnego żębrańa Człot*ów
z dnia T6,a6,20I5 r, w sprawie stattń]
Zapomogowo-pozyczkow ej przy"IJrzędzie Miejskim wŁubsku

PKZP

"

Statut wchodzi w zycie z dniem wejściaw zycie niniejszej

uchwĄ,

tj, z dniem 16,06,2015 r,

Protokolant:

lępf,l,p,{.
(

l

Ą

h,łiłroftJan'bk-łrN*

dam llczytelny podpis)
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