
Biuro

TAURON Wydobycie S.A. 

Zakład Górniczy Sobieski

Cechownia - Rejon Sobieski

Telefon wew. 5681 Pani Agata Kasperkiewicz



Zarząd PKZP
1. Wandzel Jacek – Przewodniczący

2.  Miś Piotr – V-ce Przewodniczący

3.  Bujakiewicz Andrzej - Sekretarz

4.  Piechowicz Dariusz - Skarbnik

5.  Bokota Grażyna

6.  Żurawik Danuta

7.  Mucha Marek

8.  Cempa Marcin

9.  Gaweł Dariusz

10. Żak Zdzisław 

11. Hezner Piotr

12. Bębenek Jerzy

13. Bujniak Jakub

14. Kuzera Sebastian

Komisja Rewizyjna PKZP
1. Sarna Mateusz– Przewodniczący

2. Boś Kazimierz

3. Stachańczyk Marek

4. Jamróz Stanisław



Członkostwo

- Wpisowe do PKZP wynosi 20,00 zł.

- Miesięczny wkład członkowski od pracujących członków PKZP wynosi 3 % kwoty

miesięcznego wynagrodzenia (powyżej 10tys. Zł wkładu członkowskiego możliwość

deklaracji wkładu miesięcznego w wysokości 20zł)

- Miesięczny wkład członkowski od emerytów i rencistów wynosi od 1 % do 3 %

emerytury lub renty.

- Członkowie PKZP skreśleni z listy członków na własne żądanie mogą być ponownie

przyjęci do PKZP po 6 miesiącach od daty skreślenia.

- Osobom skreślonym z listy członków PKZP przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich

po upływie 2 miesięcy od dnia skreślenia z listy członków.

- Osoby skreślone z listy członków PKZP powinny odebrać swoje wkłady najpóźniej w ciągu

12 miesięcy od dnia skreślenia.



Cele PKZP
Celem PKZP  jest  udzielanie  członkom  pomocy  materialnej  w  formie: 

pożyczek  długo i  krótkoterminowych oraz  zapomóg.

Wnioski o udzielenie pożyczek długoterminowych i zapomóg Zarząd rozpatruje nie później 

niż 30 dni od dnia ich złożenia. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu. 

Wnioski należy składać do 20 dnia każdego miesiąca.

Pożyczki krótkoterminowe:

- udzielana  raz  w  miesiącu do wysokości 500,00 zł,

- podlega  jednorazowej  spłacie .

Niespłacenie  pożyczki  krótkoterminowej powoduje potrącenie  zadłużenia  z  wkładu członkowskiego 

bez możliwości pobrania następnej pożyczki



Pożyczki długoterminowe:

- udziela się na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy,

- wysokość pożyczki nie może przekroczyć sumy trzykrotnych wkładów członkowskich. Jeżeli suma 

pożyczki przewyższa wysokość wkładu pożyczkobiorcy jest on zobowiązany przedstawić poręczenie 

dwóch członków PKZP.

- udzielone pożyczki podlegają spłacie z wynagrodzenia w terminach i ratach ustalonych przy ich 

przyznawaniu (maksymalana ilość rat tabela nr 1)

- następna pożyczka może być udzielona po spłaceniu poprzednio pobranej pożyczki.

- w uzasadnionych przypadkach Zarząd na wniosek zadłużonego członka  PKZP może odłożyć spłatę 

pożyczki na okres 2 miesięcy.



Raty

POŻYCZKI Z ŻYRANTAMI:

do 1 000,00 zł – 10 rat

POWYŻEJ 1 000,00 zł do 5 000,00 zł – 18 rat

POWYŻEJ 5 000,00 zł do 10 000,00 zł – 24 raty

POWYŻEJ 10 000,00 zł do 15 000,00 zł – 30 raty

POWYŻEJ 15 000,00 zł do 40 000,00 zł – 36 raty

WŁASNE WKŁADY:

OD 3 RAT DO JAK WYŻEJ



Wypełnia 

pożyczkobiorca

Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu zawierającym zobowiązanie spłaty,

wyrażenie zgody na potrącenie pożyczki z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego, a w razie

skreślenia z listy członków PKZP - zgody na natychmiastowe uregulowanie zadłużenia pozostałego do spłaty.

Wniosek o udzielenie pożyczki

Podpisy 

poręczycieli

Wypełnia 

Pracodawca

Wypełnia 

PKZP

Potwierdzone przez 

Pracodawce



Poręczyciele

 Członek PKZP może być jednocześnie poręczycielem dwóch pożyczek pracowniczych i jednego

emeryta lub rencisty.

 Poręczycielami nie mogą być pracownicy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, w okresie

bezpłatnego urlopu oraz emeryci i renciści.

 Poręczyciele zobowiązani są wyrazić zgodę na potrącenie im z wkładów członkowskich lub z

wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego, poręczonej pożyczki w

razie niespłacenia jej przez dłużnika- na zasadach ustalonych dla dłużnika.

 Zarząd wstrzymuje wypłatę wkładów poręczycielom skreślonym z listy członków PKZP, gdy dłużnik,

któremu udzielili poręczenia nie spłaci pożyczki do wysokości własnych wkładów.

 W razie skreślenia z listy członków PKZP członka posiadającego zadłużenie, zadłużenie to podlega

potrąceniu z wkładów.



 W razie skreślenia z listy członków PKZP na wniosek członka, spłata zadłużenia jest natychmiast

wymagalna niezależnie od terminów spłat ustalonych przy udzielaniu pożyczki.

 Na rachunek tego zadłużenia zalicza się posiadane wkłady, a resztę potrąca się z najbliższego

wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego dłużnika.

 W przypadku członków PKZP, którzy nie spłacają rat w zadeklarowanej wysokości lub nie wpłacają

wkładu członkowskiego, Zarząd może podjąć decyzję o przyznaniu pożyczki do wysokości wkładu

własnego członka PKZP z jednoczesnym zawieszeniem im prawa do poręczania pożyczek.

 Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia wobec PKZP zadłużenia tego nie spłaca, należy wezwać go

na piśmie do uregulowania należności wyznaczając termin spłaty. Kopię tego wezwania należy

doręczyć poręczycielom.

 W razie nie dokonania wpłaty przez dłużnika w wyznaczonym terminie, Zarząd ma prawo pokryć to

zadłużenie z wkładów i wynagrodzeń solidarnie odpowiedzialnych poręczycieli.



 W razie śmierci członka PKZP, jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli.

 Zapłaty tego zadłużenia pomniejszonego o potrącone wkłady członkowskie, można dochodzić od

spadkobierców zmarłego członka PKZP.

 Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków nieściągalne zadłużenie może być umorzone w

ciężar Funduszu Rezerwowego.

 W razie konieczności wniesienia powództwa do sądu z powodu niespłacenia pożyczki przez członka

PKZP, w imieniu i interesie PKZP występuje upoważniony członek Zarządu lub inna upoważniona

przez Zarząd osoba.


