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REGULAMIN 
KOLEŻEŃSKIEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ  

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 
 
Przyjęty na zebraniu Delegatów(członków kasy) w dniu 15.06.1983r.  
I. Nazwa, cel i przedmiot działania.  

§1 

Pełna nazwa Kasy Pożyczkowej brzmi: Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Politechniki 
Gdańskiej, Gdańsk - Wrzeszcz, ul.Majakowskiego11/12, w skrócie KKZP.  

§2 
KKZP zrzesza członków, zatrudnionych w Politechnice Gdańskiej, oraz jej rencistów i emerytów.  

§3 

KKZP kieruje się niniejszym regulaminem, uchwalonym przez Walne Zebranie Delegatów w dniu 
15.06.1983r. i zatwierdzonym przez Rektora.  
Każda zmiana regulaminu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Delegatów.  

§4 

Celem KKZP jest:  
1) propagowanie oszczędności i gospodarności, 
2) wychowywanie członków w duchu koleżeństwa, niesienia wzajemnej pomocy i solidarnej 

odpowiedzialności.  

§5 

KKZP realizuje swoje cele przez:  
1) przyjmowanie wkładów członkowskich i innych wpłat przewidzianych w regulaminie. Nie są one 

oprocentowane,  
2) udzielanie pożyczek (krótko i długoterminowych). 
3) realizowanie funkcji wychowawczych przy udzielaniu świadczeń i krzewienia idei oszczędzania.  

§6 

Zarządzanie funduszami KKZP należy do Zarządu Kasy.  

§7 

1) Merytoryczny nadzór i kontrolę nad działalnością KKZP sprawuje Rektor Politechniki Gdańskiej 
poprzez Kwestora, który obowiązki swoje w tym zakresie wykonuje w szczególności przez realizację 
zadań wymienionych w§§ 36, 72, 73, 77 regulaminu. 

2) Nadzór i kontrolę bieżącą KKZP sprawuje Komisja Rewizyjna, wybrana przez Walne Zebranie 
Delegatów. 

3) Nadzór społeczny sprawuje Senacka Komisja d/s Pracowniczych. 

§8 

KKZP w swej działalności korzysta z pomocy technicznej Uczelni. 
Pomoc ta obejmuje: bezpłatne dostarczenie pomieszczenia biurowego, druków manipulacyjnych, 
odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie pieniędzy, transport pieniędzy z banku, 
potrącanie w listach płacy wpisowego, wkładów i rat pożyczek oraz regularne odprowadzanie sum z tego 
tytułu na rachunek bieżący KKZP, przydzielenie pracowników do obsługi kasowej i prowadzenie 
księgowości KKZP oraz udzielanie innej pomocy w miarę potrzeby.  

§9 

KKZP używa pieczątki podłużnej z nazwą i siedzibą zgodnie z § 1.  
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§10 

KKZP posiada rachunek bieżący w Oddziale PKO.  
Wzory podpisów osób uprawnionych - członków Zarządu - upoważnionych do podpisywania dyspozycji z 
rachunku bankowego są potwierdzane przez Kwestora PG.  
 

II. Członkowie Kasy  

§ 11 

Członkiem KKZP może być każdy etatowy pracownik Politechniki, emeryci renciści PG, bez względu na 
przynależność do organizacji politycznych i społecznych.  

§12 

Członków przyjmuje Zarząd KKZP na podstawie złożonej przez zainteresowanych deklaracji nie później 
niż w ciągu miesiąca od dnia jej złożenia.  

§13 

Pracownik nowo przyjęty jest zobowiązany do wpłacenia wpisowego w wysokości 1% od sumy 
zarobków miesięcznych brutto.  
Pracownicy przenoszący się z innych zakładów pracy wraz ze stanem wkładów (zadłużeń) winni 
podpisać nową deklarację bez wnoszenia wpisowego.  

§14 

Członek KKZP jest zobowiązany:  
1) wpłacać miesięczny wkład członkowski na fundusz oszczędnościowy w wysokości ustalonej w 

deklaracji. Wszelkie zmiany w wysokości miesięcznych wkładów winny być podawane Zarządowi 
Kasy na piśmie, 

2) przestrzegać i podporządkować się przepisom regulaminu, uchwał walnego zebrania oraz 
postanowień Zarządu Kasy. 

§15 

W okresie dłuższej choroby członek KKZP może być zwolniony z obowiązku wpłacania wkładów przy 
zachowaniu praw członkowskich.  

§16 

1) Osoby korzystające z urlopów macierzyńskich lub związanych z wychowaniem dzieci mogą w tym 
okresie pozostawać członkami KKZP i korzystać z pożyczek długoterminowych. W tym czasie mogą 
być zwolnione od wnoszenia wkładów członkowskich. 

§17 

W razie przejścia na emeryturę (rentę)członek KKZP zachowuje pełne prawa członkowskie. jeżeli 
pozostawi co najmniej 50% swoich wkładów. Emeryci i renciści, których stan wkładów wynosi conajmniej 
5O% pobieranej przez nich emerytury lub renty - mogą być na ich życzenie zwolnieni od wpłacania 
wkładów bieżących.  
Emeryci i renciści, którzy całkowicie wycofają wkłady, nie mogą być ponownie przyjęci do KKZP.  

§18 

Członek KKZP ma prawo:  
1) korzystać z pożyczek krótko- i długoterminowych, 
2) brać udział jako delegat w obradach walnego zebrania, wybierać i być wybieranym do Zarządu 

Kasy i Komisji Rewizyjnej.  
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§19 

Członek KKZP nabywa uprawnienia członkowskie natychmiast po przyjęciu w poczet członków. Prawo 
do otrzymania pożyczki w wysokości minimum 5.000,- zł uzyskuje po wniesieniu wkładów w okresie 2 
miesięcy.  

§ 20 
Skreślenie z listy członków następuje:  

 na żądanie własne, 

 w przypadku rozwiązania stosunku pracy,  

 w razie śmierci,  

 decyzją Zarządu powziętą w przypadku niedopełnienia obowiązków 
podanych w § 15 regulaminu.  

 

lV. Władze i struktura 

§21 

Władzami KKZP są;  

 Walne Zebranie Delegatów, wybieranych na okres trwania kadencji Zarządu.  

 Zarząd KKZP, którego kadencja trwa3 lata 

§22 

Walne zebranie delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.  
Udział w nim biorą wybrani delegaci oraz osoby zaproszone przez Zarząd (z głosem doradczym).  
Zwyczajne zebranie zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze oraz sprawozdawczo-wyborcze.  
Zwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd KKZP, co najmniej raz na rok.  

§23 

Nadzwyczajne zebrania zwołuje w razie potrzeby Zarząd Kasy oraz na: 

 żądanie Komisji Rewizyjnej, 

 żądanie Rektora lub Kwestora Uczelni,  

 jednej trzeciej ogólnej liczby delegatów.  
Walne zebranie należy zwołać w okresie miesiąca od dnia, w którym zgłoszono odpowiednie żądanie.  

§24 

Delegaci są wybierani w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni w liczbie proporcjonalnej 
do ilości członków kasy, ustalonej przez Zarząd Kasy.  

§25 

Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywać się będą w oparciu o projekt regulaminu 
wyborczego, opracowany przez Zarząd i przyjęty przez Walne Zebranie Delegatów. 

§26 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  
a) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Kasy,  
b) wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 
c) zatwierdzanie sprawozdań i bilansów rocznych po ich przedstawieniu przez Zarząd, 
d) wysłuchiwanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,  
e) odwoływanie Zarządu,  
f) podejmowanie uchwały o likwidacji Kasy,  
g) rozpatrywanie przyczyn powstawania szkód i strat oraz podejmowanie decyzji w sprawie ich 

likwidacji.  
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§ 27 

Walne Zebranie jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział 3/4 delegatów. W drugim terminie jest 
prawomocne bez względu na liczbę obecnych. Z Walnego Zebrania sporządza się protokół, który 
podpisują przewodniczący i protokolant.  
Uchwały zebrania zapadają bezwzględną większością głosów (50%+1 głosów „tak”)obecnych i 
uprawnionych do głosowania.  

§28 

Zarząd Kasy składa się z 7 do 9 członków. Ilość tę ustali Walne Zebranie.  

§29 

Przewodniczący Zarządu jest wybierany w odrębnym głosowaniu na Walnym Zebraniu Delegatów.  

§30 

Zarząd na swym pierwszym zebraniu wybiera wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.  

§31 

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wykonują swe czynności społecznie.  

§32 

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.  
Dla powzięcia prawomocnych uchwał konieczna jest obecność, co najmniej połowy ogólnej liczby 
członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów (50%+1 głosów "tak") 
obecnych i uprawnionych do głosowania.  
Z posiedzenia sporządza się protokół, podpisany przez uczestników posiedzenia.  

§33 

Do obowiązków Zarządu KKZP należy:  
a) przyjmowanie członków do KKZP oraz ich skreślanie,  
b) właściwe gospodarowanie środkami pieniężnymi,  
c) udzielanie członkom pożyczek i ustalanie okresu ich spłaty, w terminach podanych w 

regulaminie,  
d) podejmowanie decyzji w sprawie prolongaty spłaty pożyczek,  
e) dopilnowanie, by na koniec bieżącego roku każdy z członków kasy otrzymał dane dotyczące jego 

wkładów i zadłużeń,  
f) podejmowanie decyzji w sprawie zwrotu wkładów osób, które przestały być członkami kasy,  
g) podejmowanie decyzji w sprawie częściowych zwrotów wkładów zgodnie z regulaminem,  
h) ustalanie warunków ponownego przyjęcia byłych członków do kasy, 
i) sprawowanie kontroli nad prawidłową pracą biura kasy, w zakresie prowadzenia ewidencji 

członków, sprawozdawczości, obsługi kasowej, kontroli nad regularnym wpływem wkładów 
członkowskich, ich wysokością zgodnie z deklaracją i spłatą zobowiązań,  

j) podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów, 
k) reprezentowanie KKZP wobec Władz Uczelni, 
l) rozpatrywanie kwartalnych i rocznych bilansów kasy, ich zatwierdzanie oraz przedkładanie 

Kwestorowi, jako organowi kontrolnemu z ramienia Rektora, 
m) zwoływanie walnych zebrań delegatów - sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych, 
n) ustalanie wysokości górnych limitów pożyczek i terminów ich spłat w ramach prawidłowej 

gospodarki finansowej,  
o) dbanie o należyte zabezpieczenie dokumentów i ksiąg kasowych, 
p) regulowanie innych spraw, wynikających z działalności kasy.  
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IV. Rola i zadania Politechniki Gdańskiej.  

§34 

Ogólny nadzór i kontrola nad działalnością KKZP sprawuje Rektor Politechniki Gdańskiej 

§35 

Nadzór w zakresie kontrolno-finansowym z upoważnienia Rektora sprawuje Kwestor Politechniki 
Gdańskiej, któremu Zarząd Kasy przedkłada kwartalne i roczne bilanse wraz z ustaloną odpowiednią 
dokumentacją.  

§36 

Administracja Uczelni zapewni KKZP właściwe warunki lokalowe, personalne i wyposażenie biurowe dla 
wykonywania społecznej jej funkcji. Zarząd Kasy jest uprawniony do ubiegania się u Rektora by te 
warunki były spełnione.   

§37 

Rektor Politechniki Gdańskiej, w specjalnych przypadkach, na wniosek społecznej Komisji Rewizyjnej, 
może polecić organom kontrolnym Uczelni przeprowadzenie kontroli całokształtu działalności Zarządu i 
biura kasy. 

§38 

W przypadku negatywnych wyników kontroli lub działalności Zarządu nie będącej zgodną z regulaminem 
albo przepisami prawnymi, Rektor może zawiesić działalność Zarządu, powołać zarząd komisaryczny, 
polecając zwołanie nadzwyczajnego zebrania delegatów w okresie miesiąca, które podejmie 
odpowiednie decyzje, dokona wyboru nowych władz itp. Równocześnie z zawieszeniem Zarządu należy 
zawiadomić właściwy oddział KKZP o odwołaniu prawa podpisywania czeków i przelewów, 
podejmowania wkładów.  

§39 

Członkowie kasy w określonych przypadkach mogą odwoływać się od decyzji zarządu do Rektora. 
Dotyczy to spraw formalnych, niezgodnych z regulaminem, np.: nie mogą odwoływać się w sprawach 
wysokości przyznanych pożyczek, warunków spłaty itp. – podanych w§ 33.Odwołania wymagają opinii 
Zarządu Kasy.  
 

V. Fundusz KKZP  

§40 

Na środki finansowe KKZP składają się następujące pozycje:  
a) fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy (OP) 
b) fundusz nagrodowy interwencyjny (NI) 
c) fundusz rezerwowy(R).  

§41 

Fundusz (OP)powstaje z wkładów członkowskich i służy do udzielania pożyczek.  
Wkłady oszczędnościowe potrącane są, co miesiąc z wynagrodzenia w wysokości zadeklarowanej przez 
członka kasy - kwoty te są zapisywane na jego osobiste konto. Nie podlegają one oprocentowaniu.  

§42 

Wysokość miesięcznego wkładu wynosi 1 do3%miesięcznego wynagrodzenia brutto. Walne zebranie 
delegatów może wprowadzać odpowiednie zmiany w tych zakresach.  
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§43 

Członkowie KKZP, których stan wkładów przekracza półtoramiesięczny zarobek (lub emeryturę-rentę) 
mogą wycofać jednorazowo pieniądze do 50% swego wkładu.  

§44 

Częściowe wycofanie wkładów w gotówce może mieć miejsce, gdy członek nie posiada zadłużenia w 
kasie. W przeciwnym razie zwrot wkładów może nastąpić tylko przez zaliczenie go na rachunek 
zadłużenia. 

§45 

W razie skreślenia z listy członków KKZP na życzenie własne lub rozwiązania stosunku pracy – zwrot 
wkładów winien nastąpić w okresie 2 miesięcy od daty decyzji Zarządu Kasy do rąk własnych, osoby 
upoważnionej lub w formie przelewu. W przypadkach śmierci członka - niezwłocznie osobie wskazanej w 
deklaracji. W przypadku niewskazan1a takiej osoby w deklaracji lub jej śmierci - zwrot następuje do rąk 
spadkobierców – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wkłady nie podjęte w okresie 12 miesięcy podlegają przeniesieniu na fundusz rezerwowy (R), z którego 
mogą być podjęte i zwrócone osobie uprawnionej.  

§46 

Ponowne przyjęcie członka uprzednio skreślonego, może nastąpić na warunkach określonych przez 
Zarząd Kasy, z koniecznością wpłacenia wpisowego (wpłacenia wkładów w określonej wysokości, 
terminu nabycia praw członkowskich i in.).  

§47 

Fundusz „NI” powstaje z:  
a) dotacji z innych nieprzewidzianych wpływów, 
b) odsetek lokaty wolnych środków na książeczce PKO. 

Fundusz ten przeznaczony jest na udzielanie nagród pracownikom biura za wykonywanie bilansów 
kwartalnych i rocznych, nagród członkom zarządu za długoletnią wzorową działalność, ewentualnych 
zapomóg członkom kasy, którzy znajdują się w ciężkich warunkach materialnych, w przypadkach 
losowych, a nie mogły uzyskać pomocy z innych źródeł(fundusz socjalny).  
Formę i wysokość przyznawanych nagród ustala zarząd kasy.  
Wypłacanie nagrody wymaga akceptacji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

§48 

Fundusz „R” powstaje z wpłat wpisowego, nie doręczonych zwrotów wkładów, zarządzonych odsetek 
kosztów sądowych i innych.  
Fundusz ten służy do pokrycia ewentualnych strat, nieściągalnych zadłużeń osób zmarłych, zwrotu nie 
podjętych w terminie wkładów itp. 

§49 

Fundusz KKZP przechowuje się na rachunku bieżącym w Banku PKO oraz częściowo na podręcznej 
książeczce oszczędnościowej PKO). 
 

VI. Udzielanie świadczeń.  

§50 

KKZP udziela swym członkom następujące świadczenia gotówkowe:  
a) pożyczki ratalne długoterminowe,  
b) pożyczki krótkoterminowe (chwilówki).  

Świadczenia te nie są oprocentowane. 



7 

 

§51 

Udzielone pożyczki podlegają spłacie w warunkach określonych przy ich przyznawaniu, drogą 
potrącania rat z wynagrodzenia przez Dział Płac PG lub z zasiłku chorobowego.  

§52 

Maksymalna wysokość pożyczki ratalnej nie może przekraczać 3,5 do 4-ro krotnej wysokości aktualnego 
wkładu oszczędnościowego przy czym minimalna pożyczka wynosi 5.000,- zł, maksymalna - 40.000,- zł. 
Emeryci i renciści otrzymują pożyczki w wysokości łącznej sumy jednomiesięcznej emerytury (renty)i 
jednokrotnej wysokości wkładu.  

§53 

Zarząd kasy może podjąć uchwałę o podwyższeniu lub obniżeniu tych kwot, w zależności od możliwości 
płatniczych kasy.  
Uchwała taka wymaga zatwierdzenia na najbliższym zebraniu delegatów.  

§54 

Nową pożyczkę ratalną może uzyskać członek po spłaceniu pobranej poprzednio, względnie  
w  szczegóInych przypadkach– po spłaceniu dwóch ostatnich rat.  

§55 

Regulamin nie przewiduje udzielania pożyczek uzupełniających, powodujących stałe, wiązane 
zadłużenia członków kasy.  

§56 

Maksymalny okres spłat pożyczek nie może przekraczać 24 miesięcy.  
W szczególnych przypadkach zarząd może ustalać inne terminy.  

§57 

W odniesieniu do młodych pracowników, o krótkim stażu przynależności do KKZP (do jednego roku) 
zarząd może odstąpić od zasad podanych w p-tach 52, 56. 

§58 

Pożyczki krótkoterminowe mogą być również udzielane członkom posiadającym zadłużenie z tytułu 
pożyczki ratalnej:  

a) podlegają one spłacie jednorazowej z najbliższego wynagrodzenia członka kasy,  
b) wysokość tej pożyczki nie może przekraczać 30% wynagrodzenia podstawowego. Łączna suma 

z tytułu pożyczki ratalnej i krótkoterminowej, na rzecz kasy zwrot w jednym miesiącu nie może 
przekraczać 50% wynagrodzenia netto pracownika.  

c) pożyczka krótkoterminowa nie wymaga poręczenia spłat,  
d) przyznanie pożyczki może nastąpić poza posiedzeniem zarządu. Winno być podpisane przez 

przewodniczącego i skarbnika kasy,  
e) pożyczki krótkoterminowe mogą być przyznawane nie częściej niż raz na kwartał.  

§59 

W określonych przypadkach zarząd kasy – na wniosek zadłużonego może odroczyć spłatę pożyczki 
ratalnej na okres do 3-ch miesięcy. Jeżeli zadłużenie przekracza stan wkładów wniosek o prolongatę 
musi zawierać zgodę poręczycieli pożyczki. Prolongata może dotyczyć pojedyńczych miesięcy, jednak 
nie dłużej niż 3 miesiące łącznie dla danej pożyczki. 

§60 

Członkowie korzystający z bezpłatnego urlopu dla wychowania dzieci – posiadający zadłużenie w kasie 
mogą za zgodą poręczycieli ubiegać się o zawieszenie spłat pożyczki na określony czas urlopu, nie 
dłużej jednak niż na jeden rok.  
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§61 

Osoby nie posiadające zadłużenia mogą w czasie w/w urlopu korzystać z pożyczek ratalnych do 
wysokości jednokrotnego etanu wkładów. Termin zwrotu może być ustalony między stronami.  

§62 

Przy udzielaniu pożyczek zarząd winien brać pod uwagę:  
a) staż przynależności do KKZP i wysokość posiadanych wkładów, 
b) zdolność płatniczą wnioskodawcy,  
c) kolejność złożenia wniosku.  

§63 

Wniosek o udzielenie pożyczki winien być złożony na odpowiednim druku, prawidłowo wypełnionym, 
zawierającym zobowiązanie spłaty oraz wyrażenie zgody na potrącanie spłat pożyczki z wynagrodzenia 
otrzymanego od każdego pracodawcy i zasiłku chorobowego oraz innych należności.  
Gdy kwota potyczki ratalnej przekracza wysokość posiadanych wkładów pożyczkobiorcy, zobowiązany 
jest on przedstawić solidarne poręczenie dwóch członków kasy. Poręczyciele składając własnoręczne 
podpisy, wyrażaj tym samym zgodę na potrącanie im z wynagrodzenia (lub wkładów) poręczonej 
pożyczki w przypadku nie spłacania jej przez dłużnika – na zasadach dla niego ustalonych.  
Poręczycielami nie mogą być członkowie zarządu KKZP, komisji rewizyjnej, pracownicy w okresie 
wypowiedzenia, bezpłatnego urlopu, pracownicy biura kasy.  

§64 

Członek KKZP – w jednym czasie – może być poręczycielem spłaty tylko dwu pożyczek. Zarząd kasy 
upoważniony jest do wstrzymania wypłaty zwrotu wkładów poręczycielom pożyczek skreślonym z listy 
członków, gdy dłużnik, któremu poręczyli spłatę tego zadłużenia nie spłaca.  

§65 

W przypadku skreślenia z listy członków kasy osoby posiadającej zadłużenie niższe niż stan jej 
wkładów– zadłużenie to podlega spłacie przez potrącanie z wkładów.  

§66 

Gdy zadłużenie przewyższa stan wkładów może być ono zlikwidowane:  
a) przez zaliczenie posiadanych wkładów na rachunek zadłużenia i pokrycie jego reszty z 

ostatniego wynagrodzenia otrzymanego w PG 
b) na podstawie pisemnego zobowiązania dłużnika (osobistego) spłacania kasie różnicy należności 

w określonych miesięcznych terminach, za zgodą stwierdzoną podpisami tychże samych 
poręczycieli,  

c) przekazywania wkładów i zadłużenia do KKZP nowego miejsca pracy, za zgodą 
zainteresowanych stron i poręczycieli niespłaconej pożyczki. 

Decyzję w sprawie rozliczenia zadłużenia podejmuje Zarząd, mając na uwadze interes kasy oraz 
życzenia osoby zainteresowanej.  

§67 

Spłata zadłużenia w przypadku skreślenia z listy na jego życzenie jest natychmiast wymagalna, 
niezależnie od terminów spłaty uprzednio ustalonych, przez zaliczenie posiadanych wkładów i reszty z 
najbliższego wynagrodzenia dłużnika.  

§68 

Gdy zobowiązany do spłaty zadłużenia już nie pracuje w PG i nie spłaca dobrowolnie tego zadłużenia – 
Zarząd ma obowiązek wezwać go na piśmie do uregulowania należności w podanym terminie, a kopie 
wezwania doręczyć poręczycielom. Po tym terminie Zarząd zobowiązany jest do potrącania zadłużenia 
solidarnie odpowiedzialnym poręczycielom. W przypadku niemożności ściągnięcia zadłużenia Zarząd 
KKZP winien za pośrednictwem radcy prawnego PG skierować sprawę przeciwko dłużnikowi i 
poręczycielom na drogę sądową.  
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§69 

W przypadku śmierci członka KKZP – jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli. Różnicę 
między kwotą wkładów a zadłużenia należy dochodzić od spadkobierców przez pobranie należności 
z odprawy pośmiertnej, wypłacanej przez PG. W przypadkach specyficznych – Zarząd może sprawę 
umorzyć, pokrywając sumę zadłużenia z funduszu „R”,  
 

VII. Rachunkowość KKZP  

§70 

KKZP prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi. Rokiem 
obrachunkowym jest rok kalendarzowy, w czasie którego sporządzane są bilanse kwartalne i roczny.  

§71 

Bilanse podpisują: Zarząd KKZP, odpowiedzialny księgowy oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej. po 
przeprowadzeniu uprzednio kontroli kasy, zgodnie z przepisami. Protokół stanowi załącznik do bilansu. 
Bilanse przedkłada się wraz z załącznikami kwestorowi PG, który po zapoznaniu się z nimi akceptuje je 
lub wymaga odpowiednich wyjaśnień i poprawek.  
W szczególnych przypadkach Rektor może zlecić na wniosek kwestora przeprowadzenie kontroli 
nadzwyczajnej, powołując do tego uczelniany czynnik kontrolny.  

§72 

Bilans roczny, zaakceptowany przez Kwestora i Komisję Rewizyjną winien być przedstawiony na 
zebraniu rocznym członków – delegatów.  
 

VIII. Komisja Rewizyjna.  

§73 

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez walne zebranie delegatów na okres 3 lat. 
Komisja na pierwszym zebraniu wybiera przewodniczącego i sekretarza.  

§74 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu Kasy z głosem 
doradczym  

§75 

a) Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową i ogólną zarządu, zgodną z 
zasadami zawartymi w regulaminie, oraz biura kasy, w zakresie prawidłowości dokumentów – 
wpływów i wydatków, terminowości obsługi kasowej i księgowości. 

b) Komisja Rewizyjna winna kontrolować działalność kasy, co najmniej raz na kwartał, w okresach 
opracowania przez księgowość KKZP bilansów, co stwierdza również ich podpisaniem. 

c) Z każdej kontroli KR sporządza protokół pokontrolny, w którym stwierdza zauważone uchybienia 
działalności zarządu i księgowości niezgodne z regulaminem i obowiązującymi ogólnymi przepisami, 
zalecając ich usunięcie względnie występuje z odpowiednimi wnioskami do władz zwierzchnich 
(Rektor, Kwestor PG).  

Protokół KR stanowi załącznik do bilansu.  

§76 

Rektor (Kwestor) z tytułu nadzoru lub na wniosek KR kasy ma prawo powołać komisję nadzwyczajną – 
składającą się z organów kontrolnych uczelni – celem uzyskania pełnego rozeznania działalności kasy, 
przekroczenia regulaminu itp. 
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W przypadku stwierdzenia przekroczenia kompetencji Zarządu, narażenia interesów kasy na straty, 
stwierdzenia niezgodności kasowych – Rektor ma prawo zawiesić zarząd i powołać zarząd 
komisaryczny jak w §39.  
 

IX. Likwidacja kasy  

§77 

Likwidacja działalności kasy może nastąpić:  
a) na mocy decyzji Rektora Politechniki Gdańskiej, 
b) na mocy wniosku walnego zebrania delegatów KKZP. 

Z dniem powzięcia takiej decyzji zaprzestaje się przyjmowania wkładów członkowskich i wszelkich wpłat.  

§78 

Dla przeprowadzenia likwidacji kasy Rektor powołuje komisję likwidacyjną w składzie 3-5 osób, która 
działa zgodnie z przepisami regulaminu w odniesieniu do działalności zarządu, w celu ukończenia spraw 
bieżących, ściągnięcia wierzytelności i spłaty zobowiązań.  

§79 

Decyzję o likwidacji KKZP Politechniki Gdańskiej z podaniem składu komisji likwidacyjnej, wezwaniem 
dłużników do spłaty należności, wyznaczeniu 6-cio miesięcznego terminu do zgłoszenia roszczeń 
wierzycieli z określeniem innych warunków likwidacyjnych należy podać do wiadomości członków kasy, 
oraz ogłosić ten fakt w prasie. 

§80 

Ostateczna likwidacja KKZP powinna być zakończona w ciągu 12 miesięcy, w zależności od decyzji KL.  

§81 

Pozostały po likwidacji KKZP majątek pozostaje w depozycie Politechniki Gdańskiej do określonego 
przez KL terminu, a następnie przekazany na fundusz socjalny PG.  
Zlikwidowana KKZP ulega wykreśleniu z rejestru PKO.  
 

X. Postanowienia końcowe. 

§82 

Niniejszy regulamin obowiązuje po jego przyjęciu przez Walne Zebranie Delegatów i akceptacji przez 
Rektora PG. 

§83 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego akceptowania przez Rektora PG.  
 
 
ZPPGT/387/83/80 
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Zmiany wprowadzone w okresie od 1983r. do chwili obecnej i przyjęte na mocy uchwał Zarządów KKZP 
działających wyżej wymienionym okresie: 

1. Paragraf 1 przyjmuje brzmienie: 

Pełna nazwa Kasy Pożyczkowej brzmi: Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Politechniki 
Gdańskiej, Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12, w skrócie KKZP. 

2. Paragraf 4: wykreślony pkt.2 

3. Paragraf 7: wykreślony pkt.3 

4. Paragraf 19 wykreślono minimalną kwotę pożyczki. 

5. Paragraf 21: zmiana okresu kadencji Zarządu KKZP na 4 lata 

6. Paragraf 42 przyjmuje brzmienie: 

Wysokość miesięcznego wkładu wynosi 1 do 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto. Walne 
zebranie delegatów może wprowadzać odpowiednie zmiany w tych zakresach. 

7. Paragraf 47 podpunkt b) przyjmuje brzmienie: 

odsetek lokaty wolnych środków na rachunku bankowym PKO. 

8. Paragraf 49 przyjmuje brzmienie: 

Fundusz KKZP przechowuje się na rachunku bieżącym w Banku PKO 

9. Paragraf 50 przyjmuje brzmienie: 
KKZP udziela swym członkom następujące świadczenia gotówkowe:  
a) pożyczki ratalne długoterminowe,  
b) pożyczki krótkoterminowe.  

Świadczenia te nie są oprocentowane. 

10. Paragraf 52 przyjmuje brzmienie: 

Maksymalna wysokość pożyczki ratalnej nie może przekraczać 3-krotnej wysokości aktualnego 
wkładu oszczędnościowego, wykreślono minimum i maksimum kwot pożyczek, ustalane są one na 
zebraniach Zarządu w miarę posiadanych funduszy w Banku. 
Emeryci i renciści otrzymują pożyczki w wysokości łącznej sumy jednomiesięcznej emerytury (renty) 
i jednokrotnej wysokości wkładu. 

11. Paragraf 58: wykreślony 

12. Paragraf 73 przyjmuje brzmienie: 

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez walne zebranie delegatów na okres 
4 lat. Komisja na pierwszym zebraniu wybiera przewodniczącego i sekretarza. 

 

 
 
 
 


