
Regulamin Udzielania Po2yczek i przyjgcia czlonk6w w Kasie Zapomogowo-Potyczkowej Pracownik6w
OSwiaty w Tarnobrzegu

uchwalony przez Walne Zebranie z dnia 14.06.2019 r .

Regulamin opracowany na podstawie:
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Rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 19 grudnia 1992 r w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-

pozyczkowych oraz sp6ldzielczych kas oszczgdno5ciowo-kredytowych w zakladach pracy.

Statutu Kasy Zapomogowo- Poryczkowej Pracownik6w OSwiaty w Tarnobrzegu.

Przyjgcia nowych czlonk6w.
Czlonkowie przyjmowani s4 do Kasy na podstawie Aoilonej deklaracji, nie p6zriej niZ w ci4gu

miesi4ca od dnia jej zlo2,enia.

Czlonek kasy zobowi4zany jest:

a) jednorazowo wplaci6, wpisowe w wysokoSci 20 zl (wpisowe nie podlega zwrotowi).

b) wplacad miesigczny wklad czlonkowski w wysokoSci: 50 zl -nauczyciele, 40 zl- obstuga i

administracja. Czlonkowie po przejSciu na emeryturg (rentg) nie wplacaj4 wkladu ale mogq

nale2et do Kasy Zapomogowo-Po{czkowej .Decyzjg o wysokoSci wkladu i ewentualne

zmiany podej muj e Zarzqd.

c) wklad czlonkowski, w razie skreSlenia z listy czlonk6w , po potr4ceniu zadluzenia i innych

zobow iqzan, pod le ga zwrotow i.

Postanowienia o96lne.

Decyzjg ustalajqcq g6rnq wysokoSC poZyczek udzielanych przezKasg oraz warunki i okresy ich

splacenia podejmuje Zarzqd Kasy, z uwzglgdnieniem moZliwoSci finansowych Kasy. Wszelkie zmiany

w tym zakresie przyjmuje Uchwalq i oglasza aneks do Regulaminu.

Ustala sig nastgpuj4ce zasady w zakresie udzielania Swiadczef:

a) maksymalna wysokoSC pozyczkiterminowej nie mo2e przekroczyt kwoty 15.000 zl.

b) nowi czlonkowie mogq otrzyn,ae poiryczkg w wysokoSci dwukrotnych wklad6w, po co

najmniej 3 miesiqcach oplacania wklad6w.

c) czlonkowie posiadaj4cy wklad wlasny poniZej 2.000 zl. mogq offzyma( potyczkg w kwocie do

6.000 zl.

d) uzyskanie poiryczki w kwocie 15.000 zl i 12.000 zl jest mozliwe przy zgromadzonym wkladzie

wlasnym w wysokoSci powyZej 2.000 zl.

e) emeryci mog4 otrzf/ma(' potyczkg w kwocie do 6.000 zl .

0 po?yczekterminowych udziela sig na okres nie dfu2szy niZ 30 miesigcy.

g) w przypadkach szczeg6lnie uzasadnionychZarzqdkasy moZe udzielii innej kwoty poLyczki

ni2 jest to okreSlone w regulaminie lub pozyczki uzupetniajqcej.

P oLry czka udzielana czlonkow i Kasy nie j est oprocentowana.

Skladanie wniosk6w, porgczenia.

Wnioski s4 rejestrowane wg daty wptywu, otrzymuj4 numer kolejny i wg niego sQ rozpatrywane.

Wniosek moZna zloLry( dopiero po splaceniu potyczki uprzednio pobranej.

Wnioski o udzielenie poiryczekZarzyd Kasy powinienrozpatrze( w ci4gu trzydziestu dni od dnia

zloaenia, z uwzglgdnieniem termin6w posiedzeri Zarzqdn Kasy i wymog6w formalnych, w pr4padku

braku Srodk6w okreSlid orientacyjny termin przyznaria po\czk|
Kolejnej poiryczkiterminowej mo2na udzieliC dopiero po splaceniu poiryczki uprzednio pobranej.

Wniosek o udzielenie pozyc*i powinien by(, zlohony na wlaSciwym formularzu zawieraj4cym

zobowi4zanie splaty oraz zgody na pofiQcenie ratpotyczki zwynagrodzenia, zasilku chorobowego,

macierzyriskiego, wychowawczego a w przypadku skreSlenia z listy czlonk6w natychmiastowego

uregulowania pozostalego zadluZenia.

Ustala sig nastgpuj4ce zasady porgczefi:
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a) w przypadku, gdy kwota poZyczki jest r6wna lub nizsza od kwoty wklad6w porgczenia s4

wymagane. Porgcryciele- czlonkowie Kasy potwier dzajq p or gczenie podpisem' Zgodnosd

podpis6w potwierdza ZaYJad Pt acy'

b) po.gczycielami nie mog4 byc czlonkowie zarz4duKasy i Komisji Rewizyjnej, pracownicy

obslugi Kasy, pracownicy w okresie wypowiedzenia umowy o praca , korzystajqcy z urlopu

bezplatnego i emeryci.

c)porgczycielezobowi4zanis4wyrazidzgodgnapotr4ceniezwynagrodzeniazapraca
porgczonej,niesplaconejpoLyczkinazasadachustalonychdladtuznika.

d) malZonkowie nie mog4 by6 sobie porgczycielami orazrazem'

e) czlonek kasy moZe jednoczeSnie porqcryd dwie po2yczki'

Splaty poZyczek.
poiryirlnpodlegajq splacie w ratach i terminach ustalonych ptzy przymawaniu, wynikaj4cych ze

zlokonegowniosku. Zarz4dKasy zastrzega sobie prawo do ostatecmej decyzji w sprawie prrymanei

kwoty oraz warunk6w sPlatY.

Czlonkowie Kasy bgd4ry pracownikami splacaj4 poLryczkiw ratach miesigcznych przezpotrqceniaz

wynagrodzenia lub polecenie przeslania zwynagrodzenia na konto Kasy' Pozostali mog4 dokonywaC

przelewu na konto KasY.

W pr4rpadkach uzasadnionychZarz4dKasy na wniosek zadluaonego moZe odroczyd splatg poiryczki

na okres odjednego do szeSciu miesigcy.

zarz4dKasy wstrzymujg wyplatg wklad6w naleznych porgczycielom skreSlonym z listy czlonk6w Kasy

w przypadkach , kiedy dlu2nik, kl6remu porgczenia udzietili zadfuzenia nie splaca.

W razieskre6lenia z listy czlonk6w Kasy , czlonka posiadaj4cego zadluilenie na poczet zadluhetia

przekazujesig wklady czlonkowskie. Je2eli suma wklad6w nie wystarcza na pokrycie zadlu2enia na

wniosek Zarz4duKasy zadhthenie potr4ca sig z najbliZszego wynagrodzenia pracownika'

Je2eli zobowi4zarry do splaty tego zadluLenia nie splaca, Zarz4dwzlwa dlu2nika na piSmie do

uregulowania nale2noSci wyznaczaj4ctermin splaty. Kopie tego wezwania dorgcza porgcrycielom' W

razie niedokonania splaty przez dlu2nika w wyznaczonym terminie Zarz1d ma prawo pokrycia

zadhfieniaproporcjonalnie z wklad6w porqczycieli, a gdy sq one niewystarczajqce z ich wynagrodzenia

lub innych naleZnoSci pracowniczych przysluguj4cych porgczycielom'

W razie Smierci cztonka Kasy jego zadhtaenianie dochodzi sig od porqczy cieli. Zaplaty zadhtzenia,

pomniejszonego o pohgcone wklady czlonkowskie, mozna dochodzid od spadkobierc6w zmarlego lub

moZe byd umorzone w cig2ar funduszu rezerwowego, jeheli s4 na to Srodki' Decyzjg o umorzeniu

podejmuje Zarzqd.

w prrypadkach, w kt6rych konieczne jest wniesienie pow6dztwa do s4du o zaplatg potyczki przeciwko

czlonkowi Kasy i jego porgcrycielem w imieniu i w interesie Kasy wystqpuje upowa2niony czlonek

Zarz4du lub inna umocowana przez Zarz4d osoba.

Postanowienia korlcowe.

W przypadkach szczeg6lnie uzasadnionych, na pisemny wniosek zainteresowanego Zatz4d kasy mo2e

zmienid zasady splaty poLryczki ( np. przejScie na emeryturg, urlop wychowawczy, bezrobocie itp' )

Czlonkowie, kt6rzy zostali skreSleni z listy czlonk6w na wlasne Z}danie i wycofali swe wklady decyzjq

zarz[duKasy mogq by6 ponownie przyjgci po uptywie 6 miesigcy od dnia skreslenia pod warunkiem

zlokeriadeklaracji oraz wplacenia wpisowego. Pierwsz4 poffczkq mog4 uzyskaC po minimum 9

mie s i4cach o d zloherlia r ezy grccji z pr rytaleiltoS ci do kasy'

Zxz4dKasy mo2e wyrazit zgodg nawycofanie przez emeryta-czlonka Kasy swych wklad6w w caloSci

w razie rezygnacji.Po zlo2eniu rezygnaciiemeryt nie ma mo2liwoSci powrotu do Kasy' W sprawach

nie uregulowanych RegulamirlemzarzqdKasy bgdzie podejmowal decyzjg kierujqc sig przepisami

prawa orazopieraj4c sig na zasadach jawnosci dzialania i wzajemnej pomocy.

czlonek Kasy mo2e odwolad sig od decyzj i zarz}duKasy do najblizszego walnego zgromadzenia

Delegat6w wnosz4c odwolanie w formie pisemnej minimum 14 dni przed terminem Walnego

Z gr omadzenia Dele gat6w.

Przewodnicz4cy
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Zal4cmik do Regulaminu Udzielania Pozyczek i ptzyjQcia czlonk6w

Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej w Tamobrzegu

Tamobrzeg, dnia 14.06.2019 r.

Rodzaj poZyczek i okres splat obowi4zuj4cy w Kasie Zapomogowo-Po2yczkowej Pracownik6w O5wiaty w
Tarnobrzegu:

15.000 zt

o 30 rat- 500 zl
o 25 rat- 600 zl
. 15 rat- 1000 zl

12.000 zl

. 30 rat- 400 zl

. 20 rat- 600 zl

. 12 rat- 1000 zl

6.000 zt

c 20 rat- 300 zl
. 12 rat- 500 zl
o l0 rat- 600 zl

5.000 zl

. 20 rat-250 zl
o l0 rat- 500 zl

4.000 zl

. 20 rat-200 zl
o 10 rat- 400 zl

3.000 zt

o 20 rat- 150 zl
. l0 rat-30021

2.000 zl

a 10 rat- 200 zl

or falys


