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Wa¿ne dla cz³onków Kasy
Po¿yczkowej

Zarz¹d Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Po¿yczko-
wej informuje, ¿e w styczniu br. zmieniono osobê ka-
sjera. Jest nim Gra¿yna Wójcik z Kwestury.
Przy okazji informujemy, ¿e przyznane po¿yczki prze-
kazywane s¹ w dalszym ci¹gu na bankowe konta
osobiste cz³onków. Dla osób nie posiadaj¹cych kon-
ta wyp³aty bêd¹ dokonywane w kasie Uniwersytetu
(dni powszednie w godz. 8.00-15.00).
Sprawdzenia swojego aktualnego stanu konta PKZP
mo¿na dokonaæ jak dot¹d u Anny Ja�niewicz, ksiê-
gowej PKZP w pok. 108 w bud. A-4 (bud. administra-
cji) w kampusie A przy ul. Podgórnej 50.

Ró¿a D¹browska

REGULAMIN
PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO

- PO¯YCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE
ZIELONOGÓRSKIM

1. Cz³onkowie przyjmowani s¹ do PKZP na podstawie
z³o¿onej deklaracji.

2. Uchwa³ê o przyjêciu podejmuje Zarz¹d PKZP nie pó�-
niej ni¿ w ci¹gu miesi¹ca od dnia z³o¿enia deklaracji.

3. Cz³onkowie PKZP wp³acaj¹ wpisowe w wysoko�ci 1%
wynagrodzenia miesiêcznego.

4. Cz³onek PKZP nabywa uprawnienia cz³onkowskie natych-
miast po przyjêciu w poczet cz³onków. Prawo otrzymania
po¿yczki nabywa cz³onek po up³ywie dwóch miesiêcy od
daty uchwa³y Zarz¹du PKZP o przyjêciu w poczet cz³onków
PKZP i wniesieniu za ten okres wk³adów cz³onkowskich.

5. Miesiêczne wk³ady cz³onkowskie wynosz¹ 15,00 z³otych w
formie:

· wp³aty w³asne (emeryci i renci�ci),
· potr¹cenia z listy p³ac.
6. Cz³onkowie PKZP mog¹ wnosiæ wy¿sze miesiêczne wk³a-

dy, lecz nie wy¿sze ni¿ 50,00 z³otych - wy³¹cznie na w³asne
¿yczenie, potwierdzone pisemnym zdeklarowaniem.

7. Wysoko�æ udzielanych po¿yczek ratalnych nie mo¿e prze-
kroczyæ sumy czterokrotnych pe³nych wk³adów cz³onkow-
skich, lecz nie wiêcej jak 3600,00 z³otych.

8. Po¿yczek ratalnych udziela siê na okres nie d³u¿szy ni¿ 18
miesiêcy (18 rat).

9. Porêczycielem mo¿e byæ ka¿dy pracownik UZ o sta³ym za-
trudnieniu (pe³ny wymiar godzinowy).

10. Na wniosek zad³u¿onego cz³onka mo¿na od³o¿yæ sp³atê
po¿yczki gotówkowej ratalnej do trzech miesiêcy.

11. PKZP udziela po¿yczek krótkoterminowych (tzw. �chwiló-
wek�), w tym równie¿ cz³onkom posiadaj¹cym zad³u¿enie z
tytu³u po¿yczki ratalnej;

· po¿yczka podlega jednorazowej sp³acie z najbli¿szego wyna-
grodzenia cz³onka PKZP,

· przyznanie po¿yczki mo¿e nast¹piæ poza posiedzeniem Za-
rz¹du,

· po¿yczka krótkoterminowa nie wymaga porêczyciela,
· je�li wysoko�æ wynagrodzenia nale¿nego pracownikowi, któ-

ry otrzyma³ po¿yczkê krótkoterminow¹, uniemo¿liwia ³¹czne

potr¹cenie raty po¿yczki ratalnej i po¿yczki krótkoterminowej -
pierwszeñstwo sp³aty posiada po¿yczka krótkoterminowa.

12. W sytuacjach losowych cz³onka czê�æ wk³adów mo¿e byæ
przekazana na sp³atê zad³u¿enia.

13. Na pro�bê cz³onka mo¿e byæ wyp³acone w gotówce 50%
wk³adów, je¿eli zgromadzony wk³ad wynosi co najmniej 3000
z³.

14. Terminy wyp³acania wk³adów zgromadzonych w PKZP cz³on-
kom skre�lonym z listy PKZP ustala siê:

· najpó�niej w ci¹gu trzech miesiêcy od daty z³o¿enia wniosku
wyst¹pienia z PKZP, je�li skre�lenie nastêpuje na ¿yczenie
cz³onka,

· najpó�niej w ci¹gu dwóch miesiêcy od daty zg³oszenia spowo-
dowanego odej�ciem z pracy,

· niezw³ocznie w razie �mierci cz³onka,
· zwrot wk³adów nastêpuje po potr¹ceniu niesp³aconego zad³u-

¿enia.
15. W razie skre�lenia z listy cz³onków na ¿yczenie cz³onka nie

spowodowane odej�ciem z pracy i ca³kowitego wycofania
wk³adów, cz³onek mo¿e byæ ponownie przyjêty do PKZP z za-
stosowaniem w stosunku do niego jednorocznej karencji,
tzn. z zawieszeniem na okres jednego roku jego praw do
�wiadczeñ PKZP. Przy ponownym przyjêciu cz³onek obowi¹-
zany jest wp³aciæ wpisowe.

16.Cz³onkowie przenosz¹cy swoje wk³ady z innej kasy obowi¹-
zani s¹ do wp³acenia wpisowego.

17.W przypadku �mierci cz³onka PKZP jego zad³u¿enie nie pod-
lega sp³acie przez porêczycieli zobowi¹zania. Zap³aty tego
zad³u¿enia po potr¹ceniu wk³adów nale¿y dochodziæ od spad-
kobierców zmar³ego, w razie za� trudno�ci w �ci¹gniêciu,
sumê zad³u¿enia pokryæ z funduszu rezerwowego �C�.

18. Bez wzglêdu na wysoko�æ posiadanych wk³adów mog¹
wycofaæ do 50% ich stanu cz³onkowie przechodz¹cy na eme-
ryturê lub rentê, zachowuj¹c cz³onkostwo PKZP.

19.Przyznawanie oraz wyp³ata po¿yczek ratalnych odbywa siê co
miesi¹c (wyp³ata oko³o 20-go ka¿dego miesi¹ca).

20.Zarz¹d PKZP dzia³a w oparciu o Rozporz¹dzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 19 grudnia 1992 w sprawie pracowniczych kas
zapomogowo � po¿yczkowych w zak³adach (Dz. U. Nr 100
poz. 502)

21.W sk³ad Zarz¹du wchodz¹ cztery osoby:
· przewodnicz¹cy,
· sekretarz,
· skarbnik,
· jeden cz³onek.
22. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ trzy osoby:
· przewodnicz¹cy,
· dwóch cz³onków.
23. Obs³ugê organizacyjn¹ i prawn¹ oraz obs³ugê finansowo -

ksiêgow¹ PKZP sprawuje pracodawca zgodnie z zasadami
okre�lonymi w § 4 ust. l Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z
dnia 19 grudnia 1992r.

24. Ksiêgowo�æ PKZP jest prowadzona przez ksiêgow¹ Kasy.
25. Raport kasowy (wp³aty, wyp³aty po¿yczek i zwroty wk³adów)

prowadzi kasjer, który zobowi¹zany jest oddaæ go ksiêgowej
w terminie do dnia 30-go ka¿dego miesi¹ca.

26. Dokumenty Kasy s¹ ksiêgowane miesiêcznie oraz podle-
gaj¹ bilansowaniu.

27. �rodki pieniê¿ne PKZP gromadzone s¹ w Kredyt Banku S.A.
O /Zielona Góra na rachunku czekowo rozliczeniowym, nr
konta: 73150018101218100170670000.

28. Pozosta³e kwestie dotycz¹ce dzia³alno�ci Kasy zawarte s¹
w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r.

PKZP




