
RAMOWY REGULAMIN UDZIELANIA 

POŻYCZEK 
w PKZP KWK „Jas-Mos” 

 

§ 1 

1. Fundusze Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej zwanej dalej PKZP 
      pochodzą z: 

a) wpisowego obowiązującego nowo-wstępującego członka, w wysokości 15 zł., 
b) wpłat miesięcznych wkładów członkowskich w wysokości 3% od zarobku 

brutto, 
c) oprocentowania środków pieniężnych kasy na rachunkach bankowych, 
d) innych nie przewidzianych wpływów. 

§ 2 

1. PKZP udziela pożyczek na bieżące potrzeby członków. 
2. Udzielane pożyczki podlegają spłacie w sposób ustalony przy ich przyznaniu. 

Pracujący członkowie PKZP spłacają pożyczki przez potrącanie rat  
z wynagrodzenia lub z zasiłku chorobowego. 

3. Emeryci i renciści dokonujący spłaty pożyczki dokonują wpłat gotówką w kasie 
PKZP do końca każdego miesiąca. 

§ 3 

1. Wysokość pożyczek gotówkowych ratalnych na cele bieżące jest ustalona przez 
Zarząd jako czterokrotność wkładów członka PKZP, nie więcej niż 12 000 zł. 
(dwanaście tysięcy złotych). 
Możliwość 24-ratowej spłaty pożyczki dotyczy tylko kwoty 12 000 (dwanaście 
tysięcy złotych). 
Pozostałe kwoty pożyczek można rozłożyć maksymalnie na 20 rat. 

2. Maksymalna wysokość pożyczki na cele bieżące jest analogicznie ustalona przez 
Zarząd PKZP w formie uchwały.  

§ 4 

Nowej pożyczki można udzielić dopiero po spłacie pobranej poprzednio pożyczki. 

§ 5 

Pożyczek na cele bieżące udziela się na okres nie dłuższy niż 20-miesięcy. 

§ 6 

1. O udzieleniu pożyczek, ustalaniu ich wysokości i okresu spłaty decyduje Zarząd 
PKZP - w granicach ustalonych w regulaminie kasy. 

2. Przy podejmowaniu decyzji Zarząd PKZP uwzględnia : 
a) kolejność złożenia wniosków, 
b) wysokość wkładów na koncie osobistym członka. 

 



§ 7 

1. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu 
zawierającym zobowiązanie spłaty oraz wyrażenie zgody na potrącenie spłat 
pożyczki z wynagrodzenia  otrzymywanego od pracodawcy lub zasiłku 
chorobowego. W przypadku skreślenia z listy członków – zgody na 
natychmiastowe uregulowanie pozostałego do spłaty zadłużenia. O ile suma 
pożyczki ratalnej przewyższa wysokość wkładów pożyczkobiorcy jest on 
zobowiązany przedstawić solidarne poręczenie dwóch członków PKZP. 

2.  Poręczyciele zobowiązani są wyrazić zgodę na potrącenie im z wkładów  
i wynagrodzenia za pracę poręczonej pożyczki w razie jej nie spłacenia przez 
dłużnika na zasadach ustalonych dla dłużnika. 

3. Poręczycielami pożyczki nie mogą być emeryci i renciści, pracownicy w okresie 
wypowiedzenia pracy, urlopu górniczego i bezpłatnego. 

 § 8 

1.  Członek PKZP może być w jednym czasie poręczycielem spłaty tylko dwóch 
pożyczek. 

2. Zarząd PKZP upoważniony jest do wstrzymania wypłaty, zwrotu wkładów 
poręczycielom pożyczek skreślonym z listy członków w przypadku gdy dłużnik, 
któremu ręczyli spłatę nie jest już członkiem kasy i zadłużenia nie spłacił. 

 § 9 

 Bezzwrotne zapomogi przyznaje Zarząd PKZP, kierując się przyczynami losowymi 
wnioskodawcy. 

 § 10 

 Wnioski o udzielanie pożyczek lub zapomóg rozpatrywane są jeden raz w miesiącu 
zgodnie z ustaleniami Zarządu PKZP.  

 § 11 

 W razie skreślenia z listy członków kasy członka posiadającego zadłużenie niższe 
od stanu wkładów, zadłużenie to podlega spłacie przez potrącenie z wkładów. 
Różnica zostaje wypłacona przy wypłacie pożyczek po zatwierdzeniu przez Zarząd.  

 § 12 

 
 Spłata zadłużenia w przypadku skreślenia z listy członków kasy na życzenie 
członka, nie spowodowanego zmianą zakładu pracy jest natychmiast wymagalna 
niezależnie od terminów spłaty ustalonych przy udzielaniu pożyczki.  
 Na poczet tego zadłużenia zalicza się posiadane wkłady a resztę potrąca  
z najbliższego wynagrodzenia dłużnika. 

 § 13 

 
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd PKZP może rozłożyć na raty 
spłatę zadłużenia, która na podstawie § 12 regulaminu staje się natychmiast 



wymagalne. W tym przypadku dłużnik powinien złożyć odpowiednie zobowiązanie na 
piśmie poręczone solidarnie przez dwie osoby spośród członków PKZP. 
Niedotrzymanie chociażby jednego terminu ratalnej spłaty powoduje natychmiastową 
spłatę całej sumy zadłużenia. 

 § 14 

 W przypadku śmierci członka PKZP jego zadłużenie nie podlega spłacie przez 
poręczycieli zobowiązania. Spłaty tego zadłużenia należy dochodzić od 
spadkobierców zmarłego, zaliczając na poczet tego zadłużenia wkłady członkowskie 
oraz należne wynagrodzenie zmarłemu. 

 § 15  

 W razie skreślenia z listy członków PKZP, wkłady członkowskie po potrąceniu nie 
spłaconych zadłużeń, podlegają zwrotowi w następujących terminach: 

1. Najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wystąpienia z PKZP, 
rozwiązania stosunku pracy lub skreślenia z listy członków. 

2. W ciągu trzech miesięcy od daty wystąpienia z kasy jeżeli skreślenie 
następuje na życzenie członka nie spowodowane odejściem z pracy. 

3. Niezwłocznie w razie śmierci członka. 

 § 16 

Zwrot wkładów następuje do rąk uprawnionego lub osoby przezeń upoważnionej 
albo na żądanie uprawnionego w formie przelewu na konto innej PKZP. 
W przypadku śmierci członka kasy zwrot wkładów następuje do rąk osoby wskazanej 
w deklaracji a na wypadek jej śmierci zwrot wkładów następuje do rąk spadkobierców 
zmarłego zgodnie obowiązującymi przepisami. 

 § 17 

Obowiązek zwrotu wkładów osobie skreślonej z listy członków PKZP spoczywa na 
Zarządzie PKZP. Jeśli były członek PKZP nie zgłosił się po odbiór wkładów Zarząd 
PKZP po zatwierdzeniu bilansu PKZP za rok w którym nastąpiło skreślenie z listy 
członków, obowiązany jest odszukać zainteresowanego i zwrócić mu wkłady.  
Nie podjęte w ciągu 12 miesięcy wkłady podlegają przeniesieniu na fundusz 
rezerwowy.  
 
 
  
 Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd PKZP w dniu 16.10 2001 r. 
 
 


