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Zapomogowo-Pożyczkowej przy Biurze Obsługi 
Jednostek Oświatowych  

w Sulejowie z dnia 11.01.2011 r. 
 
 
 
 

REGULAMIN 
POLITYKI PO ŻYCZKOWEJ I ZAPOMOGOWEJ 

 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1. 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
− Kasie – oznacza to MPKZP przy BOJO w Sulejowie, 
− statucie – oznacza to statut MPKZP przy BOJO w Sulejowie, 
− członku – oznacza to członka MPKZP przy BOJO w Sulejowie, 
− Zarządzie – oznacza to Zarząd MPKZP przy BOJO w Sulejowie, 
− zapomodze – oznacza to zapomogę pogrzebową z funduszu zapomogowego MPKZP 

przy BOJO w Sulejowie. 
 

Polityka pożyczkowa 
§ 2. 

Ustala się górną granicę pożyczek udzielanych przez Kasę w wysokości 5.000 zł na okres nie 
dłuższy niż 3 lata. 

§ 3. 
Wniosek o pożyczkę może złożyć członek legitymujący się minimum 6-cioma składkami 
miesięcznymi i brakiem zobowiązań wobec Kasy. 

§ 4. 
Wysokość przyznanej pożyczki uzależniona jest od: 
1. wielkości wkładów składającego wniosek o pożyczkę członka oraz jego ewentualnych 

poręczycieli, 
2. historii pożyczkowej oraz dochodów członka, 
3. wielkości środków pieniężnych na koncie bankowym Kasy, 
4. ilości złożonych wniosków o pożyczkę. 

§ 5. 
W przypadku zalegania ze spłatą pożyczek, decyzją Zarządu w pierwszej kolejności kwotę 
zadłużenia pokrywa się z wkładów pożyczkobiorcy a następnie wchodzi się na pensję  
i wkłady poręczycieli. 

§ 6. 
Członek nie będący czynnym pracownikiem może zadeklarować się wpłacać składki 
członkowskie w okresach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych. 

§ 7. 
Brak wpłat składek członkowskich przez okres 9-ciu miesięcy stanowi podstawę do podjęcia 
decyzji przez Zarząd o wykreśleniu członka z Kasy. 

§ 8. 
Na wniosek członka, suma jego wkładów zostaje mu wypłacona. Wniosek taki może złożyć 
jedynie członek nie posiadający zadłużenia wobec Kasy. 



Polityka zapomogowa 
§ 9. 

Wniosek o przyznanie zapomogi może złożyć każdy członek w okresie pół roku od śmierci 
członka rodziny. Do wniosku należy załączyć ksero aktu zgonu. 

§ 10. 
Wysokość zapomogi uzależniona jest od okresu przynależności członka do Kasy oraz stopnia 
pokrewieństwa osoby zmarłej. 

 
Inne postanowienia 

§ 11. 
W przypadku śmierci członka, jego zadłużenie spłacane jest z posiadanych przez niego 
wkładów. Gdy wkłady przewyższają zadłużenie, różnicę wypłaca się wcześniej wskazanej 
przez zmarłego osobie. 

§ 12. 
Decyzję Zarządu co do wysokości przyznanej bądź nie przyznanej pożyczki lub zapomogi są 
ostateczne i nie wymagają uzasadnienia. 

§ 13. 
Sytuacje nie uregulowane statutem oraz niniejszym dokumentem są indywidualnie 
rozpatrywane przez Zarząd. 


