
 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POŻYCZEK    
w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej w Politechnice Krakowskiej 

 
 
 

1. Każdy członek PKZP może wziąć jednocześnie tylko jedną pożyczkę 
2. Warunkiem otrzymania pożyczki jest zgodnie z §10 statutu  wpłata wpisowego i dwóch kolejnych wkładów 

miesięcznych  
3. Wysokość pożyczki ustala się wg. następujących zasad: 

− dla wszystkich członków PKZP - 4 wysokości wkładu, lecz nie większa niż możliwa do potrącenia  
z listy płac przy założeniu okresu spłaty 24 miesiące1, 

− dla członków PKZP ze stażem co najmniej 10 lat i karencji minimum jeden rok  – 6 wysokości wkładu, 
lecz nie większa niż możliwa do potrącenia z listy płac przy założeniu okresu spłaty 24 miesiące, 

− dla nowych członków PKZP ze stażem mniejszym niż 2 lata i karencji co najmniej 3 miesiące –  
6 wysokości wkładu, lecz nie większa niż możliwa do potrącenia z listy płac przy założeniu okresu 
spłaty 24 miesiące, 

− maksymalna, nieprzekraczalna wysokość pożyczki wynosi 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 
zł 00/100). 

− jeżeli suma pożyczki przewyższa wysokość wkładu pożyczkobiorcy, a nie przekracza 40.000,00 zł 
(czterdzieści tysięcy zł 00/100, pożyczkobiorca  jest zobowiązany przedstawić poręczenie dwóch żyrantów 
– członków PKZP, z których co najmniej jeden musi być pracownikiem PK pozostającymi w stosunku 
pracy przez okres spłaty pożyczki. 

− jeżeli suma pożyczki przewyższa 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł 00/100) pożyczkobiorca  jest 
zobowiązany przedstawić poręczenie trzech żyrantów – członków PKZP, z których co najmniej dwóch musi 
być pracownikami PK pozostającymi w stosunku pracy przez okres spłaty pożyczki. 

4. Zgodnie z §33 statutu, członkowie PKZP pragnący uzyskać pożyczkę do wysokości wkładu,  w przypadku 
braku możliwości potrącania rat z listy płac, istnieje możliwość indywidualnej spłaty rat pożyczki na 
rachunek bankowy PKZP lub gotówką w stosownym banku. 

5. Zgodnie z  §33 statutu członkowie PKZP będący pracownikami mogą spłacać bieżące  raty  pożyczki 
jedynie poprzez potrącenia przez Dział Płac z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub wychowawczego. 
Wyjątek stanowią emeryci i renciści, osoby przebywające na urlopach bezpłatnych oraz pracownicy 
spełniający wymogi p. 4.  

6. Pożyczkobiorcy mogą dokonać jednorazowej spłaty końcowej części zadłużenia poprzez wpłatę gotówki do 
kasy w stosownym banku., wpłaty na konto PKZP, bądź na podstawie decyzji Zarządu, poprzez wycofanie 
części wkładu zgodnie z  §46 statutu i przeksięgowanie go na zadłużenie. 

7. Maksymalna liczba rat spłaty pożyczki wynosi 24. Spłata pożyczki winna się rozpocząć w następnym 
miesiącu po jej udzieleniu. W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę długość karencji  
i deklarowaną liczbę rat spłaty pożyczki Zarząd może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu rozpoczęcia 
spłaty o jeden miesiąc. Na podstawie §34 statutu w wyjątkowych wypadkach Zarząd po rozpoczęciu spłaty 
może dokonywać odroczeń spłaty pożyczki, a łączna długość odroczeń spłaty jednej pożyczki nie może 
przekraczać 6 miesięcy. W przypadku gdy liczba rat spłaty pożyczki jest mniejsza niż 24, Zarząd może  
w wyjątkowych wypadkach, podczas jej spłacania, zwiększyć liczbę rat spłaty pożyczki. 

8. Wymagana długość okresu karencji wynosi 3 miesiące. Zgodnie z §34 statutu Zarząd na wniosek 
pożyczkobiorcy może skrócić okres karencji. Przyznanie nowej nie może jednak nastąpić w momencie 
istnienia zadłużenia. Dlatego też w przypadku zwrotu zadłużenia poprzez przeksięgowanie części wkładu, 
decyzja o ewentualnym przyznaniu nowej pożyczki może nastąpić dopiero na kolejnym posiedzeniu 
Zarządu. Skrócenie okresu karencji uniemożliwia zwiększenie kwoty nowej pożyczki. Przy podejmowaniu 
decyzji o skróceniu preferowane są cele: mieszkaniowe, naukowe, zdrowotne.  

9. W przypadku, gdy wycofanie części wkładu następuje w trakcie spłaty pożyczki, pozostawiona wysokość 
wkładu nie może być mniejsza jak ¼ zadłużenia – w przypadku pożyczki poręczanej i nie mniejsza, jak 
całkowite zadłużenie – w przypadku pożyczki nie poręczonej (do wysokości wkładu). 

 
Niniejszy regulamin został przyjęty przez  Zarząd  PKZP w dniu 03 kwietnia 2019r., 

po uzyskaniu akceptacji większości Delegatów PKZP. 

                                                 
1 Zarząd może w uzasadnionych przypadkach zwiększyć wysokość pożyczki maksymalnie o 50% mając przede wszystkim 
na względzie cele: mieszkaniowe, naukowe, zdrowotne. 


