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Wzór nr 12 

UCHWAŁA 
nr ..................../20...

Walnego Zebrania Członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy  .......................................................................

 (pełna nazwa pracodawcy)

z dnia .................... 20... r.

w sprawie wysokości wpisowego, minimalnych 
miesięcznych wkładów członkowskich, innych opłat 

oraz zasad udzielania zapomóg dla członków

Na podstawie art. 21 pkt 3  ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-
-pożyczkowych (Dz.U. poz. 1666) oraz § ....... pkt ....... statutu Kasy Zapomogowo-Po-
życzkowej przy ...............................................................................................................
 (pełna nazwa pracodawcy) 

w  ....................................................................................................................................
 (nazwa miejscowości)

w dniu .................... 20... r. Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:

§ 1

Wysokość wpisowego ustala się w kwocie ....... zł (np. 10 zł).

§ 2

1. Wysokość minimalnych miesięcznych wkładów członkowskich ustala się 
w wysokości .................... zł (np. od 50 zł do 200 zł).

2. Dopuszcza się możliwość przyjmowania wkładów wyższych niż określone 
w ust. 1.

§ 3

Ustala się wysokość tzw. opłaty manipulacyjnej w kwocie .................... zł (np. 2 zł) na 
pokrycie operacji bankowych, utrzymywanie rachunku bankowego, wypłaty pożyczek 
w formie przelewu bankowego itp.
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§ 4

1. Zapomoga losowa może zostać przyznana w przypadku wystąpienia niespo-
dziewanej nagłej sytuacji, która spowodowała nagłe zapotrzebowanie członka KZP na 
środki fi nansowe przekraczające jego możliwości fi nansowe, a w szczególności:

1) długotrwałej i przewlekłej choroby członka KZP, jego współmałżonka lub 
dziecka,

2) zgonu współmałżonka lub dziecka członka KZP,
3) znacznej straty mienia wywołanej zdarzeniami losowymi.

2. Za długotrwałą chorobę uważa się chorobę, która z medycznego punktu wi-
dzenia określana jest jako choroba przewlekła wymagająca długotrwałego leczenia 
w sposób stały lub przez długi okres i mająca długotrwały przebieg. Stan takiej choro-
by dokumentuje się zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę 
lub lekarza rodzinnego albo wypisem ze szpitala, jeżeli w sposób niebudzący wątpli-
wości określa zaistniałe zdarzenie jako chorobę długotrwałą lub przewlekłą.

3. Przez dziecko, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
1) pozostające na utrzymaniu członka  KZP dzieci własne, dzieci przysposobio-

ne oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współ-
małżonków – do ukończenia 18 lat, a jeżeli studiują – do ukończenia 25 lat,

2) dzieci, o których mowa w pkt 1, bez względu na wiek, w stosunku do któ-
rych orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności.

4. Za zdarzenie losowe uważa się wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidywalne 
i nie można ich uniknąć przy dołożeniu należytej staranności i ostrożności. Zalicza 
się do nich nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, pożar, zalanie 
wodą domu lub mieszkania, włamanie do domu lub mieszkania, kradzież czy napad 
rozbójniczy.

5. Zapomoga losowa może być przyznana ....... (np. 2) razy w roku kalendarzowym 
na dane zdarzenie, niezależnie od liczby wystąpienia tych zdarzeń.

6. O udzielenie zapomogi można się ubiegać nie później niż ....... (np. 3) miesiące od 
zaistnienia określonego zdarzenia losowego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta zgodnie z treścią.

Przewodniczący zebrania:  Protokolant:

.............................................................   .............................................................
 (data i czytelny podpis) (data i czytelny podpis)




