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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 5/2023 

z dnia 24 stycznia 2023 r. 

STATUT 
 

KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ DZIAŁAJĄCEJ 
PRZY SP ZOZ CENTRALNYM SZPITALU KLINICZNYM Z 

SIEDZIBĄ W ŁODZI, UL. POMORSKA 251 
 
 
 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1.  

1. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy SPZOZ Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, dalej zwanej KZP,  działa na podstawie Ustawy o kasach zapomogowo-

pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021r. (Dz.U. 2021r. poz. 1666) ,dalej zwaną Ustawą, oraz 

niniejszego Statutu. 

2. Siedzibą KZP jest SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 

Łódź, ul. Pomorska 251 

3. KZP nie może prowadzić działalności gospodarczej  

  

§ 2.  

Celem KZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek oraz 

w miarę posiadanych środków także zapomóg -  na zasadach określonych w niniejszym statucie. 

 

§ 3. 

1. Kontrolę nad KZP sprawują wspólnie działające u pracodawcy zakładowe organizacje związkowe, 

tworząc wspólną reprezentację związkową, o której mowa w art. 30 ust 4 ustawy z dnia 23 maja 

1991 r o związkach zawodowych, oraz wyznaczając osobę, która ma prawo uczestnictwa  

w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.   

2. KZP przekazuje podmiotowi sprawującemu nad nią kontrolę: 

1) Protokoły z posiedzeń organów KZP oraz protokoły z kontroli działalności KZP sporządzone 

przez komisję rewizyjną; 
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2) Sprawozdania z bieżącej działalności organów KZP oraz sprawozdania finansowe, o których 

mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2021 

poz. 217); 

3) Statut KZP i jego zmiany 

 

§ 4.  

Pomoc w zakresie obsługi  organizacyjnej, prawnej oraz obsługi finansowo-księgowej KZP świadczy  

pracodawca zgodnie z zasadami określonymi w art. 6 Ustawy. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CZŁONKOWIE KZP 

 

§ 5.  

Członkiem KZP może być każda osoba fizyczna świadcząca pracę zarobkową u pracodawcy oraz emeryt 

i rencista- były pracownik Szpitala. 

 

§ 6. 

1. Osoby wskazane w § 5  przyjmowani są w poczet członków KZP na podstawie złożonej deklaracji 

przystąpienia do KZP.  

2. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd KZP na najbliższym posiedzeniu. 

 

§ 7. 

Członek KZP jest zobowiązany: 

1. Wpłacić wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie lub wyrazić zgodę na potrącenie 

wpisowego z wynagrodzenia lub zasiłku. 

2. Wpłacać miesięczny wkład członkowski w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie lub wyrazić 

zgodę na potrącenie wkładu z wynagrodzenia lub zasiłku. 

3. Przestrzegać przepisów statutu oraz uchwał organów KZP. 

4. Wskazać co najmniej jedną osobę uprawniona do otrzymania wkładu członkowskiego w razie 

swojej śmierci, zwaną dalej "osobą uprawnioną".  

5. Aktualizować swoje dane osobowe. 
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§ 8. 

Członek KZP ma prawo: 

1. Gromadzić wkłady członkowskie w KZP według zasad określonych w statucie KZP. 

2. Zaciągać pożyczki, a w razie wydarzeń losowych ubiegać się o udzielenie zapomogi na zasadach 

stosowanych w KZP, o ile KZP posiada środki na ich udzielenie. 

3. Brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków 

4. Wybierać i być wybieranym do Zarządu KZP i Komisji Rewizyjnej. 

5. Zapoznawać się z treścią aktualnego statutu KZP. 

6. Zaznajamiać się z uchwałami organów KZP, protokołami z posiedzeń organów KZP, protokołami  

z kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną oraz sprawozdaniami finansowymi. 

 

§ 9. 

Członek KZP nabywa: 

1. Uprawnienia określone w § 8 pkt 3-6 – po wpłaceniu wpisowego 

2. Uprawnienia określone w § 8 pkt 2 – po wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych miesięcznych 

wkładów członkowskich. 

 

§ 10. 

1. Skreślenie z listy członków KZP następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej: 

1) Na pisemny wniosek członka KZP. 

2) w razie ustania stosunku prawnego między członkiem KZP a pracodawcą, z wyjątkiem 

przejścia na emeryturę lub rentę;. 

3) W razie śmierci członka KZP. 

4) Na skutek niedopełnienia przez członka KZP obowiązku określonego w § 7 ust.1 . 

2. Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków KZP na skutek niedopełnienia przez 

członka KZP obowiązku określonego w art. 7 ust. 2 lub 3 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2, uchwała o skreśleniu z listy 

członków KZP jest doręczana członkowi KZP wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 11. 

1) Osobie skreślonej z listy członków KZP, a w przypadku śmierci członka KZP - osobie uprawnionej, 

przysługuje zwrot wkładu członkowskiego w terminie do 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez 

Zarząd o skreśleniu z listy członka KZP. 

2) Jeżeli członek KZP wskaże kilka osób uprawnionych, a nie oznaczy ich udziałów we wkładzie 

członkowskim, uważa się, że udziały tych osób są równe. 
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3) Po śmierci członka KZP Zarząd niezwłocznie wzywa osobę uprawnioną do odbioru wkładu 

członkowskiego. 

4) Wkład członkowski albo udział we wkładzie członkowskim wypłacony osobie uprawnionej nie 

wchodzi do spadku po członku KZP.  

 

§ 12. 

Osoby skreślone z listy członków KZP powinny odebrać swoje wkłady najpóźniej w ciągu 6 miesięcy 

od dnia podjęcia uchwały o skreśleniu. Jeżeli były członek nie odbierze swoich wkładów w tym 

terminie, Zarząd KZP po zatwierdzeniu bilansu KZP za rok, w którym nastąpiło skreślenie członka  

z listy KZP, niepodjęte wkłady przenosi się na fundusz rezerwowy określony w statucie. 

 

 

§ 13. 

Członek KZP odpowiada za zobowiązania KZP w części odpowiadającej jego wkładowi członkowskiemu.  

 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY KZP 

 

§ 14. 

Organami KZP są: 

1. Walne Zebranie Członków. 

2. Zarząd KZP. 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 15. 

Uchwały organów KZP zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 

członków/delegatów. W razie braku kworum na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, zwołuje 

się kolejne zebranie w drugim terminie, które ma prawo podjąć wiążące uchwały bez względu  

na liczbę obecnych członków/delegatów KZP. 

 

§ 16. 

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyborów. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 
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3. Zarząd i Komisja Rewizyjna działają do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu  

i Komisji Rewizyjnej. 

§ 17. 

Wybory w KZP odbywają się w sposób jawny lub tajny. 

 

§ 18. 

1. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą 

liczbę głosów. 

2. W przypadku gdy kandydaci na członków organów KZP otrzymają równą liczbę głosów, a liczba 

miejsc pozostałych do obsadzenia jest mniejsza od liczby tych kandydatów, decydujący głos ma 

przewodniczący zebrania. 

3. Przewodniczący zebrania stwierdza ważność wyborów oraz podaje ich wyniki. 

4. Prawomocność uchwały wyborczej następuje w terminach zgodnie z Ustawą.  

 

§ 19. 

1. Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która została skazana 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego  

lub umyślne przestępstwo skarbowe. W razie skazania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  

w trakcie kadencji, walne zebranie członków odwołuje członka z pełnionej funkcji. 

2. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem 

jego kadencji: 

1) na wniosek organu KZP, którego jest członkiem; 

2) w razie rażącego naruszenia przez niego postanowień statutu KZP. 

3.  Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej przeprowadza się w razie: 

1) odwołania członka; 

2) zrzeczenia się pełnienia funkcji przez członka; 

3) skreślenia członka z listy członków KZP. 

 

§ 20. 

Zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków/Delegatów. 

 

 

§ 21. 

Członkowie organów KZP nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykonywanych czynności. 
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§ 22. 

1. Jeżeli KZP liczy więcej niż 100 członków, zamiast Walnego Zebrania Członków, Zarząd może 

zwołać Walne Zebranie Delegatów.  

2. Zarząd KZP informuje członków każdej jednostki Szpitala (ISUM,PSYCHIATRIA, CKD, UCP, 

RYDYGIER), aby wyłonili spośród siebie (według swego uznania i sposobu) określoną ilość 

delegatów – swoich reprezentantów - na Walne Zebranie Delegatów. 

3. Każda jednostka Szpitala wybiera jednego delegata na każdych 30 członków KZP (np. w 

przypadku, gdy w danej jednostce jest od 31 do 60 członków KZP należy wybrać dwóch 

delegatów itd.), 

4. W przypadku braku konsensusu wyboru delegatów (jest ich za mało, lub za dużo) dana jednostka 

nie ma prawa do reprezentacji na Walnym Zebraniu Delegatów. Potencjalni delegaci nie wliczają 

się do ogólnej liczby delegatów przy obliczaniu wymaganego kworum. 

5. Wybrany członek KZP pełni funkcję delegata do czasu: 

a. skreślenia z listy członków KZP, lub 

b. gdy członkowie KZP w swoim dziale wybiorą (w jego miejsce) innego delegata (według swego 

uznania i sposobu). 

6. Każdy delegat posiada jeden głos w głosowaniach na Walnym Zebraniu Delegatów. 

7. Delegat po każdym Walnym Zebraniu Delegatów ma obowiązek przekazać relację z zebrania (np. 

wieszając ogłoszenie na tablicy ogłoszeń swojej jednostki) członkom KZP ze swojej jednostki (np. 

jakie uchwały zostały przegłosowane, a jakie odrzucone itd.). 

 

§ 23. 

1. Walne Zebranie Członków/Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku. 

3. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje Zarząd w razie potrzeby lub na żądanie: 

a) Komisji Rewizyjnej. 

b) 1/3 liczny członków KZP 

c) Podmiotu sprawującego kontrolę nad KZP 

4. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia 

wniosku i nie wcześniej niż po upływie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia 

członków/delegatów KZP o zebraniu. 

5. Z przebiegu walnego zebrania sporządza się protokół. 

6. Po 31 marca każdego roku , niezwłocznie po przygotowaniu sprawozdań rocznych, Zarząd KZP 

zwołuje Walne Zebranie Członków /Delegatów. 
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§ 24. 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. Uchwalenie statutu i wprowadzanie w nim zmian. 

2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej. 

3. Ustalanie wysokości wpisowego i minimalnych miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad 

udzielania zapomóg. 

4. Ustalanie górnej wysokości pożyczek udzielanych przez KZP oraz warunków i okresów ich spłaty. 

5. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych. 

6. Przyjmowanie sprawozdań Zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków Komisji 

Rewizyjnej. 

7. Rozpatrywanie przyczyn powstałych szkód i strat oraz podejmowania decyzji w sprawach ich 

pokrycia. 

8. Ustalanie sposobu tworzenia i podziału funduszu zapomogowego KZP zwłaszcza w określeniu 

wysokości odpisów z funduszu rezerwowego i wysokości wpłat wnoszonych przez członków KZP 

na podstawie uchwały Walnego Zebrania. 

9. Podjęcie uchwały o likwidacji KZP. 

10. Podjęcie uchwały o dostosowaniu struktury organizacyjnej KZP w związku ze zmianą struktury 

organizacyjnej Szpitala. 

11. Podjęcie uchwały o przekształceniu. 

§ 25. 

1. KZP jest reprezentowana przez Zarząd KZP - dwóch członków łącznie. 

2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków/Delegatów. 

3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 

4. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków. 

5. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, sekretarza  

i skarbnika.  

6. Posiedzenia Zarządu KZP odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 

Z każdego posiedzenia sporządza się protokół. 

 

§ 26. 

Do kompetencji Zarządu KZP należy: 

1. Przyjmowanie członków KZP i skreślanie ich z list członków KZP. 

2. Prowadzenie ewidencji członków KZP 

3. Przyznawanie pożyczek i ustalanie okresu ich spłaty. 

4. Podejmowanie decyzji w sprawie zwolnienia lub odroczenia spłaty pożyczek. 
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5. Udzielanie zapomóg. 

6. Sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz 

ewidencjonowaniem tych operacji. 

7. Czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i rachunkowości KZP przez 

pracodawcę. 

8. Informowanie członków KZP, przynajmniej raz w roku, o stanie ich wkładów członkowskich  

i zadłużeń, w sytuacji braku możliwości dostępu przez członków KZP do tych informacji. 

9. Podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów. 

10. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków/Delegatów. 

11. Składanie Walnemu Zebraniu Członków/Delegatów sprawozdań z bieżącej działalności. 

12. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków/Delegatów do zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz z protokołem z kontroli działalności KZP sporządzonym przez Komisję 

Rewizyjną. 

13. Ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej. 

14. Współdziałanie z podmiotem sprawującym kontrolę nad KZP. 

15. Współdziałanie z osobami wyznaczonymi przez pracodawcę do pomocy w zakresie 

prowadzenia rachunkowości, obsługi kasowej i prawnej KZP. 

16. Reprezentowanie interesów KZP wobec pracodawcy. 

17. Podjęcie uchwały o likwidacji KZP w przypadku o którym mowa w art. 44 ust.5 Ustawy. 

18. Składanie wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej oraz o zmianę danych objętych wpisem do tego rejestru. 

19. Decyzje Zarządu są ostateczne. Członek KZP, nie zgadzając się z decyzją zarządu powinien 

poinformować o tym Komisję Rewizyjną. 

20. Jeżeli podczas głosowania Zarządu nad uchwałą ilość głosów ZA jest równa liczbie głosów 

PRZECIW decydujący głos posiada Przewodniczący Zarządu. 

21. Zarząd ma prawo inwestować wolne środki zgromadzone na rachunku KZP jedynie  

w bezpieczne produkty bankowe (np. lokata) i tylko w takiej wysokości, aby nie spowodowała 

ona  (inwestycja) utraty płynności Kasy. 

22. Zarząd, we współpracy z oddelegowaną do KZP przez pracodawcę osobą do prowadzenia 

księgowości, sporządza sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 45. Ust. 1 z dnia 29 

września 1994 r. ustawy o rachunkowości. 

23. Zarząd PKZP reprezentuje interesy KZP na zewnątrz. 

 

 

§ 27. 
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1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową Zarządu KZP. 

2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków/Delegatów. 

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

4. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków. 

5. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. 

6. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi Komisji 

przysługuje prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu KZP z głosem doradczym. 

 

§ 28. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Ochrona mienia KZP. 

2. Kontrola przestrzegania przez Zarząd przepisów prawa, postanowień statutu KZP i uchwał 

organów KZP. 

3. Czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat. 

 

§ 29. 

Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Członków/Delegatów sprawozdanie ze swojej 

działalności oraz ustosunkowuje się do działalności Zarządu. 

 

§ 30. 

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności KZP co najmniej raz na kwartał i sporządza 

protokół z tej kontroli. 

 

§ 31. 

Komisja Rewizyjna w razie stwierdzenia, że Zarząd w swojej działalności finansowej nie przestrzega 

przepisów prawa lub, że działalność Zarządu jest sprzeczna z postanowieniami KZP lub zasadami 

współżycia społecznego, występuje z żądaniem zwołania w trybie natychmiastowym, 

nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków/Delegatów, podczas którego składa wniosek  

o odwołanie Zarządu KZP. 
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ROZDZIAŁ IV 

FUNDUSZE KZP 

 

§ 32. 

Na środki finansowe KZP składają się następujące fundusze: 

1. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy. 

2. Fundusz zapomogowy. 

3. Fundusz rezerwowy. 

 

 

§ 33. 

1. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i przeznaczony jest  

na udzielanie pożyczek. 

2. Fundusz zapomogowy powstaje z odpisów funduszu rezerwowego, dobrowolnych wpłat 

członków KZP, subwencji, darowizn i innych wpływów oraz z oprocentowania środków KZP  

na rachunku bankowych (w tym lokat) i jest przeznaczony na udzielanie zapomóg członkom KZP  

w razie szczególnych zdarzeń losowych. 

3. Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego wnoszonych przez członków wstępujących  

do KZP, z niepodjętych zwrotów wkładów członkowskich, z odsetek od lokat terminowych i 

odsetek zarządzonych przez sąd oraz z darowizn, spadków lub zapisów i jest przeznaczony na 

pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń, prowizji i opłat za czynności związane z 

prowadzeniem rachunku płatniczego oraz na odpis na fundusz zapomogowy. 

 

§ 34. 

Wpisowe i wkłady: 

1. Członkowie KZP wpłacają wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie oraz wkład  

w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie miesięcznie i raty pożyczek na rachunek płatniczy KZP 

lub w kasie KZP. 

2. Wpisowe należy wpłacić najpóźniej w terminie do 15- go dnia w miesiącu następnym po przyjęciu 

członka przez Zarząd. Wkłady należy wpłacać w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.  

3. Nowy członek w deklaracji przystąpienia do KZP wyraża zgodę na potrącanie (z wynagrodzenia  lub 

zasiłku) wpisowego - jednokrotne, składki na wkład członkowski – cykliczne co miesiąc, rat pożyczki 

zgodnie z harmonogramem określonym w umowie pożyczki. 

4. Członek KZP reguluje swoje zobowiązania z ust.1. wg terminów określonych odpowiednio:  

w deklaracji członkowskiej, umowie pożyczki.  
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5. Każdy członek KZP może sam zadeklarować wysokość składki miesięcznej lecz nie mniej niż  

w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie. 

6. W szczególnej sytuacji Zarząd KZP może wyrazić zgodę na wstrzymanie wpłat składek miesięcznych 

przez członka KZP – lecz nie dłużej niż na 6 miesięcy. 

7. Po skreśleniu z listy członków, KZP wypłaca członkowi KZP zgromadzony wkład pomniejszony  

o ewentualne zobowiązania w stosunku do KZP w terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały  

o skreśleniu. 

8. W przypadku śmierci członka, KZP informuje osobę uprawnioną i wypłaca jej niezwłocznie 

zgromadzone wkłady (pomniejszone o ewentualne zobowiązania w stosunku do KZP).  

W przypadku nieodebrania wkładów, po 6 miesiącach od poinformowania osoby uprawnionej KZP 

przeksięgowuje je na fundusz rezerwowy. 

9. Członek KZP, którego stan wkładów osiągnął co najmniej 150% wkładu uprawniającego  

do ubiegania się o maksymalną kwotę pożyczki, może wycofać 50% jego stanu. 

10. Na wniosek emeryta lub rencisty pozostającego członkiem Kasy może on być zwolniony  

od wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich, z zachowaniem prawa do korzystania  

z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu. 

11. Emeryci i renciści wpłacający wkłady miesięczne, korzystają z pożyczek na zasadach ogólnych. 

12. Członkom KZP przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich lub wychowawczych, 

Zarząd może zawiesić obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich do czasu 

podjęcia pracy. Osoby korzystające z tego zwolnienia mogą otrzymać pożyczkę tylko do wysokości 

zgromadzonego wkładu członkowskiego. 

 

§ 35. 

Pożyczki i poręczenia: 

1.  KZP udziela pożyczek krótko i długoterminowych. 

2.  Pożyczek krótkoterminowych udziela się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy, natomiast 

pożyczek długoterminowych udziela się na okres nie dłuższy niż 20 miesięcy. 

3. Wysokość pożyczek długoterminowych nie może przekroczyć sumy trzykrotnego wkładu 

członkowskiego nie więcej jednaj niż kwota pożyczki ustalona przez Walne Zebranie . 

4. Pożyczka udzielana jest na wniosek członka KZP. 

5. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu, zawierającym 

zobowiązanie spłaty oraz :  

a. wyrażenie zgody na potrącanie rat pożyczki z wynagrodzenia lub zasiłku, lub 

deklaracja wpłat rat pożyczki bezpośrednio na rachunek rozliczeniowy KZP, 
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b. w razie skreślenia z listy członków, wyrażenie zgody na natychmiastowe 

uregulowanie zadłużenia pozostałego do spłaty  z wynagrodzenia lub zasiłku, lub 

deklaracja wpłat zadłużenia pozostałego do spłaty bezpośrednio na rachunek 

rozliczeniowy KZP. 

6. Umowa pożyczki wymaga zachowania formy pisemnej  

7. W przypadku wypracowania bezpiecznych procedur i posiadania niezbędnych narzędzi 

technicznych (infrastruktura i systemy informatyczne) Zarząd KZP może zdecydować o używaniu 

innej formy wniosku o pożyczkę i / lub umowy pożyczki (dokumentowej i/lub elektronicznej). 

8. Jeżeli suma pożyczki przekracza wysokość zgromadzonego wkładu członkowskiego, warunkiem 

udzielenia pożyczki jest zobowiązanie się co najmniej dwóch poręczycieli do spłaty zadłużenia 

członka KZP, w przypadku gdyby członek KZP nie spłacił zadłużenia w terminie.  

9. Poręczycielem może być osoba wykonująca pracę zarobkową w Szpitalu, jeżeli: 

a. Świadczy pracę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy; 

b. Umowa lub inny akt, na podstawie którego osoba wykonująca prace zarobkową świadczy 

pracę, zostały zawarte co najmniej na okres spłaty pożyczki przez członka KZP; 

c. Stosunek prawny nie został wypowiedziany; 

d. Nie jest małżonkiem pożyczkobiorcy, chyba, że między małżonkami została ustanowiona 

rozdzielność majątkowa. 

10. Udzielone pożyczki podlegają spłacie w termiach i ratach ustalonych w umowie pożyczki. 

11. W razie skreślenia członka KZP z listy członków KZP w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 

1 pkt 1 oraz ust. 2, spłata zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów spłaty 

ustalonych przy udzielaniu pożyczki. 

12. Pierwszą ratę pożyczki potrąca się (lub pożyczkobiorca zobowiązuje się wpłacić) od następnego 

miesiąca kalendarzowego po jej pobraniu. 

13. Emeryci i renciści zobowiązani są przekazywać należne raty pożyczki bezpośrednio na rachunek 

rozliczeniowy KZP lub w kasie  

14. W przypadku braku środków na bieżące rozpatrzenie wszystkich wniosków, Zarząd może obniżyć 

kwoty przyznawanych pożyczek proporcjonalnie do posiadanych środków. 

15. Nowej pożyczki można udzielić dopiero po spłaceniu poprzednio pobranej.  

16. Nowe wnioski o przyznanie pożyczki należy składać wyłącznie po spłaceniu poprzedniej. 

17. W przypadkach uzasadnionych wydarzeniami losowymi zarząd KZP na wniosek zadłużonego 

członka KZP może odroczyć spłatę pożyczki na okres do 6 (słownie: sześciu) miesięcy. Jeżeli 

zadłużenie przewyższa stan wkładów członka KZP, wniosek o prolongatę spłaty powinien 

bezwzględnie zawierać zgodę poręczycieli pożyczki. 
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18. KZP może w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych wydarzeniami losowymi, udzielić pożyczki 

uzupełniającej członkowi KZP zadłużonemu z tytułu pożyczki długoterminowej. Decyzję w sprawie 

przyznania pożyczki uzupełniającej podejmuje Zarząd w drodze uchwały. 

19.  Pożyczek uzupełniających udziela się wg następujących zasad: 

a. łączna suma zadłużenia nie może przewyższać maksymalnej wysokości pożyczki 

długoterminowej udzielonej w KZP i przysługującej danemu pożyczkobiorcy. 

b. warunkiem udzielenia pożyczki uzupełniającej jest poręczenie jej spłaty przez te 

same osoby, które poręczyły pożyczkę nie spłaconą, 

c. udzielenie pożyczki uzupełniającej powoduje konieczność ponownego ustalenia 

wysokości rat i okresu spłaty całości zadłużenia, oraz sporządzenia aneksu do 

umowy pożyczki głównej. 

20. Poręczyciel może jednocześnie poręczać maksymalnie dwie pożyczki w KZP. 

21. Wkłady należne poręczycielom skreślonym z listy członków KZP są wypłacane dopiero po spłacie 

przez pożyczkobiorcę kwoty równej sumie pożyczki pomniejszonej o wysokość wkładów 

pożyczkobiorcy. 

22. Wnioski o udzielenie pożyczek rozpatrywane będą w miarę posiadanych przez KZP środków na 

najbliższym (po złożeniu wniosku) posiedzeniu Zarządu. 

23. Wypłata przyznanej pożyczki jest dokonywana na rachunek płatniczy wskazany przez 

pożyczkobiorcę.  

24. Wkłady pożyczkobiorcy oraz poręczycieli są gwarancją spłaty pożyczki i są z nią nierozerwalnie 

związane. Poręczyciele i pożyczkodawca nie dysponują nimi (np. nie mogą otrzymać ich zwrotu), 

aż do momentu spłaty pełnej sumy pożyczki lub ustalenia innego zabezpieczenia spłaty pożyczki.  

25. Zasady udzielania pożyczki powinny być zgodne z Ustawą oraz niniejszym statutem, przy czym 

zapisy statutu w tym względzie – zgodnie z Ustawą - należy stosować z wyższym priorytetem. 

26. W razie śmierci członka KZP jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli. 

27. Nieściągalne zadłużenie może być umorzone i pokryte z funduszu rezerwowego. 

 

§ 36. 

Zapomogi  

1. Fundusz zapomogowy jest przeznaczony na udzielanie zapomóg jedynie w razie zdarzeń 

losowych.  

2. Zapomoga udzielana jest na wniosek członka KZP. 

3. Uprawnionym do ubiegania się o przyznanie zapomogi jest pełnoprawny członek o minimalnym 

3 miesięcznym członkostwie KZP.  

4. KZP udziela zapomóg tylko w przypadku zdarzeń losowych członkowi, który w szczególności : 
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a. uległ ciężkiemu wypadkowi, 

b. zapadł na chorobę nieuleczalną, 

c. cierpi na chroniczne schorzenie wymagające ciągłego leczenia, 

d. przeszedł skomplikowaną (lub szczególnie kosztowną) operację ratującą życie lub 

zdrowie, 

e. został dotknięty klęską żywiołową itp. (zniszczenia materialne, uszczerbki na zdrowiu  

z powodu powodzi, pożaru, wichury, kradzieży, wypadku drogowego, katastrofy 

budowlanej itd.).  

f. ma nakazane używanie lekarstw, protez lub innych przedmiotów niezbędnych osobie 

niepełnosprawnej, 

g. dotknęła go śmierć współmałżonka, dziecka lub innych członków rodziny będących na 

jego utrzymaniu, 

h. w związku z nieprzewidywalnym zdarzeniem ma wyjątkowo trudną sytuację życiową, 

rodzinną, materialną, zdrowotną itp. 

5. Pierwszeństwo w uzyskaniu zapomogi mają ci członkowie KZP, którzy na wskutek zdarzenia 

losowego ucierpieli najbardziej; ci którzy są w najcięższej sytuacji materialnej.  

6. Podstawą do udzielenia zapomogi jest: zaświadczenie odpowiedniego podmiotu mającego 

wiedzę o zdarzeniu losowym członka Kasy (np. ośrodka zdrowia, punktu pomocy społecznej, 

urzędu miasta, organizacji pożytku publicznego, pracodawcy itp.) lub oświadczenie 

pokrzywdzonego potwierdzone podpisami dwóch świadków – członków Kasy. 

7. W przypadku niejednoznaczności przedstawionego oświadczenia lub zaświadczenia zarząd KZP 

ma prawo żądać od potencjalnego świadczeniobiorcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów 

(np. potwierdzających wysokość wynagrodzenia, stanu zdrowia, ilości osób we wspólnym 

gospodarstwie domowym itp.).  

8. Każde żądanie zarządu KZP dodatkowego udokumentowania musi być racjonalne oraz zgodne  

z zasadą braku „nadmiarowości danych - RODO”. KZP może gromadzić jedynie niezbędną ilość 

danych; Zarząd powinien zwrócić wyjątkową uwagę na ochronę danych „szczególnych kategorii” 

(m.in. dotyczących stanu zdrowia). 

9. Wysokość zapomogi ustala na początku roku Zarząd KZP w zależności od posiadanych środków na 

ten cel. 
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ROZDZIAŁ V 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 37. 

1. Administratorem danych osobowych  jest KZP reprezentowana przez Zarząd. 

2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia  określa załącznik do 

niniejszego statutu: „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w KZP”. 

3. Treść wzoru oświadczenia woli (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) członka KZP, 

poręczyciela i osoby uprawnionej, znajduje się w załączniku do niniejszego statutu: „Polityka 

bezpieczeństwa danych osobowych w KZP”. 

4. Wg wspomnianej (w punkcie 2 oraz punkcie 3 powyżej) polityki, pełnomocnik Zarządu KZP  

ds. Ochrony Danych Osobowych, prowadzi bieżącą dokumentację ochrony danych osobowych 

w KZP. 

ROZDZIAŁ VI 

INNE POSTANOWIENIA 

 

§ 38. 

1. Statut oraz zmiany w Statucie uchwala Walne Zebranie Członków /Delegatów. 

2. Rachunkowość KZP jest prowadzona zgodnie z Ustawą i polityką rachunkowości przyjmowaną  

w KZP, każdego roku, przez Zarząd. 

3. Do identyfikacji (np. w pismach, na stronie www itd.) KZP używa swojej nazwy, adresu 

pracodawcy, przy którym została utworzona oraz nadanego numeru REGON. KZP nie używa 

pieczęci z tymi danymi. 

4. We wszystkich sprawach dotyczących KZP nie uregulowanych przepisami Ustawy i niniejszego 

statutu, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 39. 

Statut został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Delegatów KZP w dniu 24 stycznia 2023 roku  

i obowiązuje od dnia uchwalenia Uchwały nr 5/2023, tj. z dniem 24 stycznia 2023 roku. 

 


