
Załącznik  Nr 1 do Uchwały  
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów MKZP PO w Płocku 

z dnia 08 listopada 2018 r  

  
REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA, WYPŁATY I SPŁATY POŻYCZEK  

CZŁONKOM MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ 
PRACOWNIKÓW OŚWIATY W PŁOCKU  

  
  
I Postanowienia ogólne  

§ 1  
  

Regulamin określa kryteria, warunki, tryb, sposób oraz organizację udzielania zapomóg losowych.  
  

§ 2 

            Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1. Kasie – należy przez to rozumieć Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową Pracowników 

Oświaty w Płocku  

2. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Kasy,  

3. Pożyczce – należy przez to rozumieć zwrotną nieoprocentowaną pożyczkę terminową wypłacaną na 

wskazany rachunek bankowy, której spłata jest rozkładana w czasie.  
  

II Wnioski o udzielenie pożyczki  

§ 3  
  

1. Członkowie Kasy zapisani do Kasy na podstawie złożonej pisemnej deklaracji (Załącznik nr 1),  po 

wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych wkładów miesięcznych, mają prawo ubiegać się o pożyczkę z 

funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego.  

2. Pożyczkę może otrzymać każdy członek Kasy, na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 2), który 

zawierać powinien:  

1) kwotę wnioskowanej pożyczki,  

2) liczbę rat,  

3) zobowiązanie spłaty,  

4) zgodę na potrącenie spłat pożyczki z wynagrodzeń oraz zasiłków, a w razie skreślenia z listy członków  

Kasy zgodę na natychmiastowe uregulowanie pozostałego do spłaty zadłużenia, 5) 

poręczenie dwóch członków Kasy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1pkt. 1).  

3. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu, co najmniej na miesiąc 

przed wnioskowaną datą udzielenia pożyczki.  

§ 4  
  

1. Zasady poręczeń:  

1) w przypadku gdy wnioskującym o pożyczkę jest emeryt, a kwota pożyczki jest niższa od kwoty 

wkładów, poręczenie nie jest wymagane,  



1  

2) w przypadku gdy o pożyczkę ubiega się pracownik lub emeryt ubiegający się o pożyczkę 

przewyższającą wysokość wkładów, poręczyciele będący jednocześnie członkami Kasy, potwierdzają 

poręczenie własnoręcznym podpisem,  

3) poręczyciele zobowiązani są wyrazić zgodę na potrącenie z wynagrodzenia lub z własnych wkładów 

poręczonej pożyczki, w razie niespłacenia jej przez pożyczkobiorcę.  

4) Członek Kasy może być jednocześnie poręczycielem tylko 2 pożyczek.  

2. W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych np. potrzebą wycofania wkładów lub skreśleniem z listy 

Członków Kasy, dotychczasowy poręczyciel może przekazać swoje obowiązki dostarczając stosowne 

oświadczenie poręczyciela przejmującego zobowiązanie (Załącznik nr 3), potwierdzone podpisem i 

pieczęcią pracodawcy, u którego zatrudniony jest nowy poręczyciel, będący jednocześnie Członkiem 

Kasy.   

3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest wskazać  poręczyciela, którego zgromadzone wkłady odpowiadają 

wysokości wnioskowanej pożyczki, co określa poniższa tabela: 

Kwota pożyczki  Wysokość wkładów  

600,00 – 10000,00 1000,00 i więcej  

10000,00 i 15000,00  3500,00 i więcej  

20000,00  4500,00 i więcej  

25000,00 i 30000,00 6000,00 i więcej  
Poręczycielem nie może być osoba, posiadająca wkłady poniżej 1000,00 zł. 

III   Tryb przyznawania i wypłat pożyczek  

§ 5  
  

1. Wysokość przyznawanej pożyczki uzależniona jest od wysokości wkładów, a jej spłata zgodna z ustalonym 

harmonogramem. Decyzje o wysokości pożyczek oraz o warunkach i okresach ich spłacania podejmuje 

Zarząd Kasy, uwzględniając możliwości finansowe Kasy. Decyzje te są ogłaszane w siedzibie Zarządu 

Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa i na stronie internetowej jako załącznik do niniejszego 

Regulaminu (Załącznik nr 4).  

2. Pożyczka może być przyznana:  

1) po całkowitej spłacie poprzedniej pożyczki,  

2) w wyjątkowych sytuacjach losowych uzasadnionych na piśmie, po spłacie co najmniej 50% wcześniej 

zaciągniętego zobowiązania oraz systematycznego wpłacania rat. Kolejna pożyczka nie może 

przekroczyć różnicy między maksymalną wysokością pożyczki możliwej do udzielenia  pożyczkobiorcy 

a sumą pozostałego do spłaty zadłużenia. Udzielając tego rodzaju pożyczki należy opracować 

harmonogram spłaty nowego zadłużenia, uwzględniając harmonogram spłaty wcześniej 

zaciągniętego zobowiązania.  

3. Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczki, Zarząd Kasy obowiązany jest uwzględnić:  

1)wysokość wkładu na koncie osobowym Członka Kasy,  

2)datę spłaty ostatniej pożyczki,  

3)wywiązywanie się pożyczkobiorcy z obowiązków terminowej spłaty poprzednio uzyskanej pożyczki.  

4. Członkowie Kasy otrzymują pożyczkę na wskazany we wniosku rachunek bankowy.  



5. Pożyczki są wypłacane przelewem w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.  

6. Członkowie Zarządu Kasy, Komisji Rewizyjnej i pracownicy obsługujący Kasę, w uzasadnionych 

przypadkach mogą korzystać z najwyższej kwoty przyznawanej pożyczki, bez względu na wysokość 

posiadanych wkładów.  

  

  

IV   Spłata pożyczek  

§ 6  
  

1. Spłaty pożyczek powinny być dokonywane regularnie, w terminach i wysokościach ustalonych we 

wniosku.  

2. Spłaty pożyczek dokonuje się przez potrącenie ustalonych rat bezpośrednio z wynagrodzenia lub z 

zasiłku, z odprawy emerytalno-rentowej, z nagrody jubileuszowej, z dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego pożyczkobiorcy.  

3. W przypadku niemożności spłaty zgodnie postanowieniami określonymi w § 5 ust. 2, spłaty mogą być 

dokonywane przez Członka Kasy poprzez wpłaty indywidualne na rachunek bankowy Kasy.  

4. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego), 

Zarząd na wniosek pożyczkobiorcy może wyrazić zgodę na prolongatę w spłacie zadłużenia - nie dłużej 

jednak niż 6 miesięcy.  

5. Maksymalny okres spłaty pożyczki uzależniony jest od wysokości pożyczki, przy czym okres ten nie może 

być dłuższy niż 43 miesiące  

6. W przypadku niedokonania spłaty pożyczki w wyznaczonym terminie, zadłużenie w pierwszej kolejności 

pokrywa się z wkładu pożyczkobiorcy, a po jego wyczerpaniu, pozostałą część zadłużenia solidarnie 

pokrywają poręczyciele. W tym celu Zarząd wzywa poręczycieli do spłaty zadłużenia w terminie 

obowiązującym pożyczkobiorcę. Jeżeli poręczyciele nie spłacą w tym terminie zadłużenia, zadłużenie 

pokrywa się z wkładów poręczycieli. Pokrycie, chociażby części zadłużenia z wkładu pożyczkobiorcy 

oznacza skreślenie pożyczkobiorcy z listy Członków Kasy.  

7. W razie śmierci Członka Kasy, jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli, ale przez 

spadkobierców zmarłego członka  

8. W wyjątkowych sytuacjach, w tym braku  spadkobierców zmarłego pożyczkobiorcy, Zarząd Kasy może 

podjąć decyzję o umorzeniu zadłużenia. Wówczas zadłużenie to, po pomniejszeniu o wkłady członka 

zostaje umorzone, a kwotę pozostałego zadłużenia pokrywa się z funduszu rezerwowego.  

9. Spłata zadłużenia w przypadku skreślenia z listy Członków Kasy na wniosek Członka (Załącznik nr 5) lub 

w oparciu o decyzję Zarządu, wynikającą z przesłanek określonych w ust. 6, jest natychmiastowa  i 

uiszczana w całości.  

  

V   Postanowienia końcowe  

§ 6  
  

1. Integralną część Regulaminu stanowią:  

 

 



1. Załącznik nr 1     Deklaracja przystąpienia do Kasy  

Nr ewidencyjny 
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 

 DO MIEDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W PŁOCKU (MKZP) 
Przeznaczenie formularza (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

P 
  zgłoszenie nowego członka do MKZP   aktualizacja danych członka MKZ 

DANE INDENTYFIKACYJNE  

1. Nazwisko 2. Pierwsze imię 3. Drugie imię  

4. Nu mer PESEL*          5. Wykonywany zawód (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 Nauczyciel  Administracja, obsługa  Emeryt 

6. Tel efon st acjonar ny / ko mórkowy        7. Adres e-mail  

ADRES DO KORESPONDENCJI  

8. Ulica 9. Nr domu 10. Nr lokalu  

11. Miejscowość 12. Ko d pocz towy 

- 
   13. Poczta  

MIEJSCE PRACY  

14. Nazwa placówki  

15. Organ prowadzący placówkę lub nazwa pracodawcy 16. Nazwa jednostki dokonującej potrąceń (płatnik wynagrodzeń) 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. 
Jednocześnie oświadczam że: 

1. Będę ściśle przestrzegać obowiązującego statutu oraz regulaminu MKZP, który jest mi znany, a także uchwał organów MKZP. 

2. Opłacę wpisowe określone regulaminem MKZP. 

3. Deklaruję miesięczny wkład członkowski w wysokości:  zł. 
4. Zgadzam się na potrącenie przez pracodawcę z mojego wynagrodzenia i zasiłku chorobowego zadeklarowanych wkładów oraz spłat 

udzielanych mi pożyczek i upoważniam Zarząd MKZP do bezpośredniego podejmowania tych należności u mojego pracodawcy. Zgoda ta 

obowiązuje przez cały czas trwania członkowstwa. 
5. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie przeze mnie zgody na potrącanie mi wkładów i spłaty pożyczek spowoduje skreślenie mnie z listy 

członków MKZP. 

6. Zobowiązuję się zawiadomić zarząd MKZP o każdej zmianie adresu do korespondencji. 

7. Moje konto bankowe do rozliczeń z MKZP 

 
8. Ja niżej podpisana/-y oświadczam, iż w  związku  z  przystąpieniem  do  MKZP  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych osobowych 

w celach związanych z członkostwem w MKZP, w zakresie wskazanym w deklaracji, a także informacji dotyczących mojego stanu cywilnego, 

ustroju majątkowego, stanu zdrowia, otrzymywanego wynagrodzenia lub zasiłku, jeżeli ich podanie będzie niezbędne do realizacji zadań 

związanych z członkostwem w MKZP, w tym gromadzenia wkładów członkowskich oraz udzielania pomocy materialnej w formie pożyczek 

lub zapomóg. Jestem świadoma/-y, iż administratorem moich danych osobowych jest  Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 

Pracowników Oświaty w Płocku działająca przy Zarządzie Jednostek Oświatowych - JB, ul. 3 Maja 16, 09402 Płock, tel.: 24 364 59 61, e-mail: 

mkzp@zjoplock.pl 
* W przypadku braku numeru PESEL należy podać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało. 

Data wypełnienia deklaracji:     Czytelny podpis składającego deklarację 

  -   - 

 d d m m r r r r 
Część przeznaczona dla MKZP 

      

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

▬ 



Uchwałą Zarządu MKZP z dn.przyjęty(a) w poczet 
 

członków MKZP dnia  
 

    -   -   

    -   -   

 Skarbnik Sekretarz Przewodniczący  

Klauzula informacyjna dla członka MKZP 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 

119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa 

Pracowników Oświaty w Płocku działająca przy Zarządzie 

Jednostek Oświatowych – JB (MKZP), ul. 3 Maja 16, 09 - 402 Płock, tel.: 24 364 59 61, e-mail: mkzp@zjoplock.pl 

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO: 

iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 34. 

3.Pani/Pana dane są przetwarzane w celach związanych z członkostwem w MKZP na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, co jest 

równoważne z wykreśleniem z listy członków MKZP. 

4.Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu potrącania składek i należności 

bezpośrednio z Pani/Pana wynagrodzenia i zasiłku chorobowego przez pracodawcę. Zgoda może zostać wycofana w 

dowolnym momencie, co jest równoważne z koniecznością uiszczania płatności bezpośrednio na konto MKZP. 

5.Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z przepisami przetwarzania realizowanego 

przez MKZP przed wycofaniem zgody. 

6.Przetwarzanie Pani/Pana danych w celach związanych z udzielaniem, rozliczaniem i spłacaniem pożyczek będzie 

realizowane w oparciu o zawartą z Panią/Panem umowę pożyczki, zgodnie z jej postanowieniami (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO).  

7.W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również w celu obrony lub 

dochodzenia tych roszczeń, jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO). 

8.Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wskazanych celów 

przetwarzania.  

9.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów 

prawa. Dane osobowe będą udostępniane ZJO – JB w Płocku, w związku z zapewnianiem obsługi MKZP. Nadto 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z MKZP, takim jak np.: poczta, 

bank, dostawcy systemów informatycznych. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, informacja o opóźnieniu 

zostanie przekazana Pani/Pana poręczycielom. 

10.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w MKZP, a następnie przez 10 lat od 

dnia ustania członkostwa. W przypadku dochodzenia roszczeń w związku z opóźnieniem lub zaprzestaniem spłaty, 

dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. 

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Nie będą także przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 



12.W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych. 

13. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.  

Załącznik nr 1 do DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA Nr ewidencyjny 

UPOWAŻNIENIE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH 
 DANE INDENTYFIKACYJNE CZŁONKA MKZP  

1. Nazwisk o 2. Pierwsze imię 3. Drugie imię  

4 . Numer  PESEL*         5. Wykonywany zawód (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 
Nauczyciel 

 
Administracja, obsługa 

 
Emeryt 

6. Nazwa p lacówki  

Data 

złożenia 

upo 

ważnienia:     Czytelny podpis członka MKZP 

  -   - 

d d m m r r r r 

W razie mojej śmierci wpłacone przeze mnie wkłady członkowskie po potrąceniu ewentualnego zadłużenia 

należy wypłacić: 

 

* W przypadku braku numeru PESEL należy podać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało. 
** Należy podać w skali % np. 100 % dla jednej osoby, po 50 % dla obu osób itd. 

Oświadczenie dla osoby uprawnionej: 

Ja niżej podpisana/-y potwierdzam poprawność podanych powyżej danych osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych, w zakresie wskazanym w upoważnieniu, w celach związanych z realizacją wypłaty wkładów członkowskich w razie śmierci 

wskazanego w upoważnieniu członka MKZP. 
Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej. Jestem świadoma/-y, iż administatorem moich danych 

osobowych jest  Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty w Płocku działająca przy Zarządzie Jednostek 

Oświatowych - JB, ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock, tel.: 24 364 59 61, e-mail: mkzp@zjoplock.pl 

Data 

wypełnienia  
oświadczenia:     Czytelny podpis osoby uprawnionej 

      

8 . Imię/imiona 

- 
y . Telefon stacjonarny / komórkow 16 

Udział we wkładzie c złonkowskim:** 

. Nazwisko 7 

. Adres e-mail 17 

. Miejscowość 13 cztowy . Kod po 14 . Poczta 15 

ENCJI ADRES DO KORESPOND 
. Ulica 10 . Nr dom 11 u . Nr lokalu 12 

ONEJ DANE OSOBY UPRAWNI 
. numer PESEL* 9 



  -   - 

d d m m r r r r 

Członek MKZP jest obowiązany wskazać co najmniej jedną osobę uprawnioną do otrzymania wkładu członkowskiego  

w razie swojej śmierci i przedłożyć oświadczenie każdej z tych osób. 
 Jeżeli członek MKZP wskaże kilka osób uprawnionych, a nie oznaczy ich udziałów we wkładzie członkowskim, uważa się, 

że udziały tych osób są równe. 
Klauzula informacyjna dla osoby uprawnionej przez członka MKZP 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako 

RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa 

Pracowników Oświaty w Płocku działająca przy Zarządzie Jednostek Oświatowych – JB (MKZP), ul. 3 Maja 16, 09 - 

402 Płock, tel.: 24 364 59 61, e-mail: mkzp@zjoplock.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO: 

iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 34. 

3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celach związanych z uprawnieniem do wypłaty wkładów członkowskich w razie 

śmierci członka MKZP, który uprawnił Panią/Pana do otrzymania tych środków, na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

4. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, co jest równoważne z koniecznością wskazania przez 

członka MKZP innej osoby uprawnionej do otrzymania wypłaty jego wkładów członkowskich na wypadek śmierci. 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przez 

MKZP przed jej wycofaniem. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wskazanego celu 

przetwarzania.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów 

prawa. Dane osobowe będą udostępniane ZJO – JB w Płocku, w związku z zapewnianiem obsługi MKZP. Nadto 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z MKZP, takim jak np.: poczta, 

bank, dostawcy systemów informatycznych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w MKZP osoby, która uprawniła 

Panią/Pana do otrzymania wkładu na wypadek jej śmierci, a w przypadku wypłaty tego wkładu przez 5 kolejnych 

lat, po roku w którym doszło do wypłaty. 



8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie 

będą także przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

9. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do Pani/Pana 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych. 

10. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Część przeznaczona dla MKZP 

Data wypłaty wkładów członka MKZP: 

 
Planowana data usunięcia danych osobowych: 

 

  
- 

    

  
- 

    

 

 

2. Załącznik nr 2     Wniosek o udzielenie pożyczki z Kasy  

 numer wniosku Nr Ewidencyjny 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Z MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY 

ZAPOMOGOWOPOŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W 

PŁOCKU (MKZP) 
 DANE INDENTYFIKACYJNE   
1. Nazwisko  2. Pierwsze imię 3. Drugie imię  

4 . Numer 
PESEL*          5. Wykonywany zawód (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 Nauczyciel  Administracja, obsługa  Emeryt 

6. 
T 

elefon  stacj onarny  / kom órkowy       7. Adres e-mail  

 ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA  
8. Ulica  9. Nr domu 10. Nr lokalu  

11. Miejscowość  12. K od poc 
ztowy 

- 

   13. Poczta  

 MIEJSCE PRACY  
14. Nazwa placówki   

 STAN CYWILNY ORAZ USTRÓJ MAJĄTKOWY  

15  
16  

Proszę o udzielenie mi pożyczki / pożyczki uzupełniającej* w kwocie: zł 



*niepotrzebne skreślić 

słownie:     

Pożyczkę zobowiązuję się spłacić wmiesięcznych ratach poczynając od miesiąca: 

przez potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego  
 m m r r r r 

wypłaconego mi przez Zakład Pracy.  

1. Przyznaną pożyczkę proszę przekazać na konto: 
Właściciel konta 

nr rachunku: 

  -     -     -     -     - 

    -     

2. W przypadku skreślenia mnie z listy członków MKZP, wyrażam zgodę na pokrycie z moich wkładów i przypadającego 

mi wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku chorobowego i zasiłku wychowawczego całego zadłużenia wykazanego 

księgami Kasy oraz upoważniam Kasę do bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty równej 

temu zadłużeniu.  

Oświadczam, że mój średni miesięczny zarobek netto w ostatnich trzech miesiącach wyniósł :  

zł.   

1. zamieszkały(a) w 2. 

zamieszkały(a) w 
31. Ulica  32. Nr 

domu  33. Nr lokalu 

34. Miejscowość  35 . Kod 
poc 

ztowy 

- 
   36. Poczta  

37. Telefon stacjonarny  / komórkowy 38. Adres e-mail  

Data wypełnienia wniosku:     Podpis składającego wniosek 

  -   - 
d  d - m m - r r r r 

 

Liczba rat 

  
-     

Proponuję jako poręczycieli: 
 

17. Nazwisko 18. Imię  19. numer PESEL* 

20. Ulica  21. Nr do mu 22. Nr lokalu 

23. Miejscowość  24. Kod pocztowy 

- 

 25. Poczta 

26. Telefon stacjonarny  / komórkowy 27. Adres e 
mail 

    

28. Nazwisko  29. Imię  30. numer PESEL* 

- 



WYPEŁNIĆ W ZAKŁADZIE PRACY 
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez ww. wnioskodawcę wyrażamy zgodę, jako solidarnie 

współzobowiązani, na pokrycie należnej Kasie kwoty z naszych wkładów i wynagrodzeń za pracę i upoważniamy KZP do bezpośredniego 

podjęcia w takim przypadku, u każdego naszego pracodawcy, kwoty równej temu zadłużeniu. 

1. 

2. 3. 

Zgodnie z 

art. 35 

ustawy z 

dnia 11 

sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo - pożyczkowych (Dz. U. 2021 poz. 1666) poręczycielem może być osoba 

wykonująca pracę zarobkową u pracowadcy, u którego działa KZP, jeżeli: 
1) świadczy pracę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy; 
2) umowa lub inny akt, na podstawie których osoba wykonująca pracę zarobkową świadczy pracę, zostały zawarte co 

najmniej na okres spłaty pożyczki przez członka KZP; 
3) stosunek prawny łączący ją z pracodawcą nie został wypowiedziany; 
4) nie jest małżonkiem pożyczkobiorcy, chyba że między małżonkami została ustanowiona rozdzielność majątkowa.  
Miejscowość i data Pieczęć zakładu pracy i podpis Dyrektora lub osoby uprawnionej 

 
*W przypadku braku numeru PESEL podać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało. 

  **Wpisać odpowiednio: jest pracownikiem stałym / w okresie wypowiedzenia / w okresie próbnym do 

Oświadczenie woli dla poręczycieli 
Ja niżej popisana/-y potwierdzam poprawność podanych powyżej danych osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych, w zakresie wskazanym we wniosku, w celach związanych z realizacją zadań związanych z 

członkostwem w MKZP, w tym gromadzenia wkładów członkowskich oraz udzielania pomocy materialnej w formie pożyczek lub 

zapomóg. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej. Jestem świadoma/-y, iż administatorem 

moich danych osobowych jest  Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa  
Pracowników Oświaty w Płocku działająca przy Zarządzie Jednostek Oświatowych - JB, ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock, tel.: 24 364 

59 61, e-mail: mkzp@zjoplock.pl  

Czytelny podpis pierwszego poręczyciela Czytelny podpis drugiego poręczyciela 

Oświadczenie woli dla wnioskodawcy 
Ja niżej popisana/-y potwierdzam poprawność podanych powyżej danych osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych, w zakresie wskazanym we wniosku, w celach związanych z realizacją zadań związanych z 

członkostwem w MKZP, w tym gromadzenia wkładów członkowskich oraz udzielania pomocy materialnej w formie pożyczek lub 

zapomóg. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej. Jestem świadoma/-y, iż administatorem 

moich danych osobowych jest  Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa  
Pracowników Oświaty w Płocku działająca przy Zarządzie Jednostek Oświatowych - JB, ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock, tel.: 24 364 

59 61, e-mail: mkzp@zjoplock.pl  

Czytelny podpis składającego wniosek  

Nazwisko i imię wnioskowawcy Podpis wnioskowawcy Zatrudnienie wnioskowawcy** 

Nazwisko i imię poręczyciela Podpis poręczyciela Zatrudnienie poręczyciela** 

Nazwisko i imię poręczyciela Podpis poręczyciela Zatrudnienie poręczyciela** 



WYPEŁNIA MKZP 
Niniejszym powierdzam członkowstwo niżej wymienionych osób oraz poniższe dane: 

Wnioskodawca 

1. poręczyciel 

2. poręczyciel 

Pracodawca part 

Stan wkładów Stan zobowiązań (pożyczek) Kwota poręczonych pożyczek 

Stan wkładów Stan zobowiązań (pożyczek) Kwota poręczonych pożyczek 

Stan wkładów Stan zobowiązań (pożyczek) Kwota poręczonych pożyczek 

ycypuje w kosztach utrzymania MKZP***   

Data    
- 

  
- 

  Podpis przyjmującego wniosek/pracownika ZJO - JB 

 r r r r - m m - d d 

Decyzją zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku 

słownie:  

płatną w ratachpoczynając od miesiąca 
 m m

 - r r r r 
Skarbnik Sekretarz Przewodniczący 

Przyznaną kwotę przekazano na wskazany rachunek bankowy w 

dniu: 
 r r

 r r - m m - d d 
Podpis dokonującego przelewu (pierwszy akceptant) Podpis dokonującego przelewu (drugi akceptant) 

Klauzula informacyjna dla pracownika, który ubiega się o pożyczkę w MKZP oraz dla poręczycieli 
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 

2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa Pracowników Oświaty w Płocku działająca przy 

Zarządzie Jednostek Oświatowych – JB (MKZP), ul. 3 Maja 16, 09 - 402 Płock, tel.: 24 364 59 61, e-mail: mkzp@zjoplock.pl 2. Administrator wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw 

przysługujących na mocy RODO: iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 34. 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przyznania pożyczki, zawarcia i wykonania 

umowy pożyczki, a także jej zabezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  
4. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu obrony lub dochodzenia tych roszczeń 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
5. Podanie przez  Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych nie będzie możliwe przyznanie i 

poręczenie pożyczki z MKZP. 
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane 

ZJO – JB w Płocku, w związku z zapewnianiem obsługi MKZP. Nadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z MKZP, 

takim jak np.: poczta, bank, dostawcy systemów informatycznych. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą także przekazywane do państw 

trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu spłaty pożyczki, a następnie jeszcze przez okres 5 lat ze względu na wymagania wynikające z 

przepisów prawa. W przypadku dochodzenia roszczeń w związku z opóźnieniem lub zaprzestaniem spłaty, dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych 

roszczeń. 
9. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych. 
10. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane 

są przetwarzane niezgodnie z prawem. 
 

3. Załącznik nr 3     Oświadczenie o przejęciu poręczenia  

Nr ewidencyjny nowego żyranta

 
WNIOSEK O ZMIANĘ PORĘCZYCIELA 

Liczba rat 

  -     

    -   -   

przyznano wnioskodawcy pożyczkę w kwocie zł. 



DANE INDENTYFIKACYJNE OSOBY PRZEJMUJĄCEJ PORĘCZENIE POŻYCZKI  

1. Nazwisko 2. Pierwsze imię 3. Drugie imię  

4 . Numer PESEL*          
5. Wykonywany zawód (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 
Nauczyciel 

 
Administracja, obsługa 

 
Emeryt 

6. Tel efon sta cjonar ny / ko mórkow y       7. Adres e-mail  

ADRES DO KORESPONDENCJI  

8. Ulica 9. Nr domu 10. Nr lokalu  

11. Miejscowość 12. Ko d pocz towy 

- 

   13. Poczta  

MIEJSCE PRACY  

14. Nazwa placówki  

15. Organ prowadzący placówkę lub nazwa pracodawcy 16. Nazwa jednostki dokonującej potrąceń (płatnik wynagrodzeń) 

* W przypadku braku numeru PESEL należy podać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które  

Ja niżej podpisana(ny)……………………………………………………………………………………………………..  

oświadczam, że przejmuję obowiązki żyranta za Panią (Pana)…………………………………………….…………  

w ramach pożyczki udzielonej Pani (Panu) ……………………………………………………………………...……… 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez osobę, której udzielono pożyczki, wyrażam zgodę jako 

solidarnie współzobowiązani z drugim poręczycielem, na pokrycie należnej Kasie kwoty z naszych wkładów i wynagrodzeń za pracę i 

upoważniam Kasę do bezpośredniego podjęcia w takim przypadku kwoty równej temu zadłużeniu. 

Czytelny podpis nowego poręczyciela 

Oświadczenie woli dla poręczyciela 
Ja niżej popisana/-y potwierdzam poprawność podanych powyżej danych osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych, w zakresie wskazanym we wniosku, w celach związanych z realizacją zadań związanych z członkostwem w MKZP, w 

tym gromadzenia wkładów członkowskich oraz udzielania pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej. Jestem świadoma/-y, iż administatorem moich 

danych osobowych jest  Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty w Płocku działająca przy Zarządzie 

Jednostek Oświatowych - JB, ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock, tel.: 24 364 59 61, e-mail:  
mkzp@zjoplock.pl  

Czytelny podpis nowego poręczyciela 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo - pożyczkowych (Dz. U. 2021 poz 1666) poręczycielem może 

być osoba wykonująca pracę zarobkową u pracowadcy, u którego działa KZP, jeżeli: 
1) świadczy pracę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy; 



2) umowa lub inny akt na podstawie których osoba wykonująca pracę zarobkową świadczy pracę, zostały zawarte co najmniej na okres 

spłaty pożyczki przez członka KZP; 
3) stosunek prawny łączący ją z pracodawcą nie został wypowiedziany; 
4) nie jest małżonkiem pożyczkobiorcy, chyba że między małżonkami została ustanowiona rozdzielność majątkowa.  

Pieczęć zakładu pracy i podpis Dyrektora lub osoby uprawnionej  

WYPEŁNIA MKZP 

Nowy poręczyciel 
  

DECYZJA ZARZĄDU MKZP 

Decyzją Zarządu  Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku wyrażamy zgodę na zmianę 

poręczyciela: 

 

Stan wkładów Stan zobowiązań (pożyczek) Kwota poręczonych pożyczek 

 Skarbnik Sekretarz Przewodniczący  

Klauzula informacyjna dla pracownika, który ubiega się o pożyczkę w MKZP oraz dla poręczycieli 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.  

2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa 

Pracowników Oświaty w Płocku działająca przy  

Zarządzie Jednostek Oświatowych – JB (MKZP), ul. 3 Maja 16, 09 - 402 Płock, tel.: 24 364 59 61, e-mail: 

mkzp@zjoplock.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO: 

iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 34. 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przyznania pożyczki, 

zawarcia i wykonania umowy pożyczki, a także jej zabezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

4. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w 

celu obrony lub dochodzenia tych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Podanie przez  Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania 

danych nie będzie możliwe przyznanie i poręczenie pożyczki z MKZP. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie 

przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane ZJO – JB w Płocku, w związku z zapewnianiem obsługi MKZP. 

Nadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z MKZP, takim jak np.: 

poczta, bank, dostawcy systemów informatycznych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. Nie będą także przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu spłaty pożyczki, a następnie jeszcze przez okres 5 

lat ze względu na wymagania wynikające z przepisów prawa. W przypadku dochodzenia roszczeń w związku z 

opóźnieniem lub zaprzestaniem spłaty, dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. 

9. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do Pani/Pana 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych. 10. Ma Pani/Pan prawo do złożenia 

z  na  

  w ramach pożyczki udzielonej  



skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane 

są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

4. Załącznik nr 4     Tabela wysokości pożyczek i rat spłaty  

5. Wysokość 
wkładów w zł 

Wysokość 
pożyczki w zł 

Maksymalna 
liczba rat 

Średnia 
wysokość raty 

50 500 

18 

27,78 

100 600 33,33 

200 800 44,44 

300 1 000 55,56 

400 1 200 66,67 

500 1 400 77,78 

600 1 600 88,89 

700 1 800 100,00 

800 2 000 111,11 

900 2 200 122,22 

1 000 2 500 138,89 

1 200 3 000 166,67 

1 400 3 500 194,44 

1 600 4 000 222,22 

1 800 4 500 250,00 

2 000 5 000 
20 

250,00 

2 500 6 000 300,00 

3 000 7 000 24 291,67 

3 500 8 000 27 296,30 

4 000 9 000 30 300,00 

4 500 10 000 33 303,03 

5 000 15 000 36 416,67 

6 000 20 000 40 500,00 

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa Pracowników Oświaty w Płocku 

09-400 Płock, ul. 3 Maja 16 

               Nr rachunku do indywidualnych wpłat: 

PKO I O/PŁOCK 1020 3974 0000 5002 0002 4109 

 

 

 

 



6. Załącznik nr 5     Wniosek o skreślenie z listy członków Kasy  

 

      

WNIOSEK O SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO- 
POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W PŁOCKU (MKZP) I 

PRZEKAZANIE LUB ZWROT WKŁADÓW 

DANE INDENTYFIKACYJNE  
1. Nazwisko 2. Pierwsze imię 3. Drugie imię  

4 . Numer 
PESEL*          5. Wykonywany zawód (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Emeryt  Nauczyciel  Administracja, obsługa 

6. Tel efon s tacjon arny / 
k 

omórk owy       7. Adres e-mail  

ADRES KORESPONDENCYJNY  
8. Ulica 9. Nr domu 10. Nr lokalu  

11. Miejscowość 12. K od poc ztowy 

- 
   13. Poczta  

MIEJSCE PRACY  
14. Nazwa placówki  

15. Organ prowadzący placówkę lub nazwa pracodawcy  

16. Nazwa jednostki dokonującej potrąceń (płatnik wynagrodzeń) 

Proszę o skreślenie mnie z listy członków MKZP i przekazanie moich wkładów po potrąceniu zadłużenia na 

konto: 

Właściciel konta 

nr rachunku: 

  -     -     -     -     - 

    -     
Data wypełnienia wniosku:      Podpis składającego wniosek 

  -   -      
d d - m m - r r r r 

 

Data          Podpis przyjmującego wniosek/pracownika ZJO-JB 

    -   -   

 r r r r - m m - d d 

 
* -  niepotrzebne skreślić 

DECYZJA ZARZĄDU MKZP 

Zarząd MKZP na posiedzeniu w dniu  
r 

postanowił skreślić z listy członków Panią/Pana*  

r r r - m m - d d 
    -   -   

zł., 

zł, stan poręczonych pożyczek zł., 

Stwierdzam na podstawie ksiąg MKZP, że stan wkładów ww. wynosi 

niespłacone zobowiązania 



Nazwisko Pierwsze imię Drugie imię 

wstrzymać dalsze potrącanie wkładów oraz po potrąceniu zadłużenia zł. należne wkłady w 

kwocie zł. przekazać na wskazany rachunek bankowy 

w terminie do dnia:  
 r r r r - m m - d d 

ZARZĄD MKZP 
Skarbnik Sekretarz Przewodniczący 

 

przekazano na rachunek bankowy wskazany we wniosku: w dniu: 

 r r r r - m m - d d 
Podpis dokonującego przelewu (pierwszy akceptant) Podpis dokonującego przelewu (drugi akceptant) 

 
* -  niepotrzebne skreślić 

 

   

  

    -   -   

    -   -   

Kwotę zł. ( słownie:  





 


