
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE 

Nowa ustawa o kasach zapomogowo- 
pożyczkowych - wejście w życie 11.10.2021r.                

- obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa, nowe obowiązki              
i uprawnienia zarządu kasy, nowe uprawnienia członków kasy 

16.11.2021 r.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych (PKZP). 
2. Rola organizacji związkowych, rad pracowniczych i przedstawicielstwa załogi jako podmiotu kontrolującego kasy. 

Jaki jest obowiązek pracodawcy. 
3. Członek KZP – nowe uprawnienia, kto może być członkiem KZP. 
4. Zaskarżanie uchwał Walnego Zebrania. 
5. Statut jako podstawa działania PKZP: 

a. jak prawidłowo opracować statut 
b. obligatoryjne elementy statutu 
c. statut PKZP a regulamin PKZP 
d. omówienie przykładowych statutów- ćwiczenia praktyczne 

6. Umowa między pracodawcą a PKZP – podstawy prawne, konieczne zapisy. 
7. W jaki sposób prawidłowo sporządzić umowę między PKZP a pracodawcą. Jakie elementy winna zawierać 

umowa. Czy umowa jest obowiązkowa. 
8. Porozumienie między pracodawcami w przypadku Międzyzakładowych Kas, jak działa MKZP, charakterystyka 

MKZP, odrębności i podobieństwa.  
9. Koszty działania KZP i MKZP  
10. Deklaracje członkowskie, nowe oświadczenia o zgodach, przykładowe wzory oświadczeń, jak powinna wyglądać 

deklaracja po zmianach.  
11. Jak realizować obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 RODO po zmianach. 
12. Osoby uprawnione do wypłaty wkładów po śmierci, kim mogą być – nowe obowiązki kasy, osób uprawnionych, 

a co ze zgłoszeniem do organu podatkowego. 
13. Zasady gromadzenia wkładów w PKZP, co zmienia się w funduszach KZP, co z funduszem zapomogowym.  
14. Zasady udzielania pożyczek z PKZP, rola poręczycieli, kto może być poręczycielem na gruncie nowej ustawy, 

obowiązki pracodawcy względem poręczycieli. 
15. Umowa pożyczki.  
16. Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i procedura postępowania, co z pozwem do sądu.  
17. Kiedy można skreślić członka z KZP, zasady po zmianach, uchwały zarządu, ich uzasadnianie i doręczanie. 
18. Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – interpretacje podatkowe. 
19. Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością KZP: 

a. deklaracja przystąpienia do PKZP 
b. wniosek o udzielenie pożyczki 
c. wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów 
d. oświadczenie poręczyciela 
e. wniosek o częściowy zwrot wkładów 
f. wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia 
g. wniosek o zapomogę 
h. wniosek o wcześniejszą spłatę zadłużenia 
i. wniosek o uzupełnienie wkładów 
j. protokoły z posiedzeń organów KZP 
k. uchwały organów 
l. oświadczenia o zgodzie na potrącenia  
m. oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych 
n. protokoły z przeglądu danych 
o. polityka rachunkowości 
p. inne 

20. Organy PKZP, w jaki sposób działają, dokumentacja, protokoły, posiedzenia: 
a. walne zebranie członków i jego kompetencje- zmiany w ustawie, zwoływanie, posiedzenia za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, co z delegatami-zmiany  
b. zarząd PKZP i jego kompetencje – zmiany, posiedzenia zarządu, nowe obowiązki i uprawnienia, wniosek o 

REGON, dostosowanie statutu 
c. komisja rewizyjna i jej kompetencje – zmiany 

 
 
 
 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel. 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 

 
 

 
 

Wykładowca  

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi 

indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest 
ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników 
administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także 
autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla 
jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz 

autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych.  

 

 
 

 

 

 

 

Miejsce szkolenia 
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają Państwo 

link do platformy, na której się ono odbędzie. Wystarczy wejść w link, dokonać 

prostej rejestracji i w dniu pokoju.  

 

Termin  
16 listopada 2021 r., godz. 9.00 – 13.00 

Cena 
280 zł netto / os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków 

publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji 

elektronicznej 

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji. 

Płatność przelewem podstawie faktury w terminie 14 dni po szkoleniu. 

 

Zgłoszenia 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 

a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl lub poprzez 

formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 9 listopada 2021 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo pracownik 

Fundacji! Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia będzie 

równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie. 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia                            

w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. 
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21. Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki, jakie zmiany 

22. Ochrona danych osobowych w kasach zapomogowo pożyczkowych. KZP jako Administrator Danych Osobowych 
a. inspektor ochrony danych osobowych – czy jest konieczność wyznaczenia? 
b. obowiązki informacyjne 
c. zgoda 

d. zabezpieczenia 
e. dokumentacja przetwarzania danych 
f. naruszenia ochrony danych osobowych 

g. powierzenie danych osobowych? 
h. rejestr czynności przetwarzania. 
i. i inne  

23. Egzekucja z wkładów w KZP. 
24. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe – odpowiedzi na pytania uczestników. 

a. do kiedy trzeba dostosować statuty KZP 

b. ochrona danych w KZP, obowiązkowe oświadczenia, przeglądy danych, ustalanie okresu przechowywania 
danych osobowych 

c. zmiany ustawy a obecna praktyka 

mailto:a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl
mailto:a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl
mailto:a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl
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http://www.fundacjapan.pl/


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE 

Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych  

16.11.2021 r.  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:   

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu: 

realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*. 
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez 
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu) 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu 

informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu 
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

DANE DO FAKTURY: 

NABYWCA:  

ADRES:  

NIP:  

ODBIORCA:  

ADRES:  

□ Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl  

 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
ul. Spokojna 1, 20-400 Lublin 

Tel. + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl 
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 
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