Statut Funduszu Pomocy Wzajemnej "Trzos"
"NSZZ" Solidarność" w Olsztynie
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19. XII 1992 w sprawie
pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502 z 1992r.)
§1
Fundusz Pomocy Wzajemnej "TRZOS" działa przy RSOiW NSZZ "Solidarność" w Olsztynie.
§2
Członkiem FPW“TRZOS” może być pracownik szkoły lub placówki oświatowej - członek
NSZZ “Solidarność”, który należy do RSOiW NSZZ "Solidarność" w Olsztynie, pracownik
Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność", który złoży odpowiednie
oświadczenie przystąpienia do Funduszu i wpłaci wpisowe w wysokości 15 zł.
§3
Miesięczna stawka wkładu członkowskiego wynosi 10 zł lub wielokrotność tej kwoty.
§4
1. Organami Funduszu Pomocy Wzajemnej “TRZOS” są:
• zebranie członków FPW “TRZOS”, które może zwołać Zarząd, Rada Nadzorcza,
• Zarząd składa się z 4 osób
• Rada Nadzorcza składa się z 3 osób
2. Walne Zebranie Członków uważa się za prawomocne jeżeli:
1) jest obecna co najmniej połowa członków w pierwszym terminie
2) w razie braku kworum po upływie 15 minut zwołuje się kolejne zebranie
3) w drugim terminie zebranie nabiera mocy sprawczej bez wymaganej większości.
§5
1. Zebranie Członków FPW “TRZOS” wybiera Zarząd i Radę Nadzorczą na okres 4 lat oraz
uchwala statut.
2. Zarząd i Rada Nadzorcza na wspólnym posiedzeniu mają prawo dokonać zmian w statucie
Funduszu. Zmiany te mają charakter przejściowy i obowiązują do czasu Zebrania Członków.
3. Zebranie Członków może te zmiany zatwierdzić lub odrzucić w części lub w całości.
§6
Rada Nadzorcza pełni funkcję kontrolną pracy Zarządu, w sprawach dotyczących systemu
udzielania pożyczek i rozliczeń finansowych.
§7
1. Zarząd kieruje działalnością Funduszu Pomocy Wzajemnej “TRZOS” i w tym celu może
opracować wewnętrzny regulamin.
2. Zarząd zatwierdza roczne sprawozdania finansowe.
§8
Celem podstawowym Funduszu jest pomoc finansowa udziałowcom “TRZOSU” poprzez
udzielanie pożyczek po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Wysokość pożyczki zależy od stanu udziałów pożyczkobiorcy i może wynosić przy udziałach :
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Rejestr wniosku odbywa się z bezwzględnym przestrzeganiem wysokości udziałów oraz po
spłacie ewentualnej poprzedniej pożyczki .
§9
Przy pożyczkach do 1000 zł wymagany jest l poręczyciel, powyżej 1000 zł. - 2 poręczycieli.

§ 10
Realizacja wniosku o pożyczkę zależna jest od kolejności wpływu wniosku, wysokości udziałów
oraz od stanu konta “TRZOSU”.
§ 11
Oprocentowanie pożyczek wynosi 3% i rozłożone jest na wszystkie raty.
§ 12
Pożyczkę zwraca się w 12-tu ratach miesięcznych, płatnych od następnego miesiąca po
otrzymaniu pożyczki. Spłatę pożyczek 5.000 zł, 6.000 zł i 7.000 zł można wydłużyć do 15 rat,
8.000 zł do 18 rat, 10.000 zł do 20 rat.
§ 13
Za każdy miesiąc zwłoki w spłacie pożyczki potrąca się z udziałów pożyczkobiorcy karę w
wysokości 10% od niespłaconej raty, a w przypadku braku udziałów odsetki karne spowodują
wzrost zadłużenia.
§ 14
Na podstawie wniosku złożonego przez pożyczkobiorcę FPW “TRZOS” może udzielić pożyczki
krótkoterminowej tzw. "chwilówki". Pożyczkę “chwilówkę” można otrzymać po roku
przynależności do “TRZOSU” i jej wysokość może wynosić 2-krotne wkłady ale nie więcej niż

600 zł. Termin spłaty pożyczki rozłożony jest na 2 raty miesięczne; oprocentowanie wynosi 5%.
Pożyczka wypłacana jest natychmiast jeżeli pozwala na to stan konta “TRZOS”.

§ 15
Wycofanie wkładów własnych przez udziałowca następuje po miesiącu od złożenia wniosku.
§ 16
Wnioski o wycofanie wkładu mają pierwszeństwo przed wnioskami o pożyczki, gdy umożliwia
to stan konta “TRZOS”.
§ 17
Oprocentowanie bankowe i pożyczek oraz wpisowe, a także kary za zwłokę zwiększają konto,
tworząc fundusz zasobowy FPW “TRZOS” i stanowią zabezpieczenie finansowe na organizację
oraz obsługę kasy.
§ 18
W przypadku śmierci udziałowca prawo do odbioru jego wkładu ma osoba wskazana w
oświadczeniu .
§ 19
W przypadku śmierci pożyczkobiorcy na poczet długu wlicza się jego wkłady, a pozostałą kwotę
reguluje wskazana w oświadczeniu osoba, jeżeli jest to niemożliwe, dług pozostaje umorzony.
§ 20
FPW “TRSZOS” prowadzi własną księgowość.
§ 21
Statut FPW “TRZOS” uchwala zebranie udziałowców.
§22
Zebranie udziałowców upoważnia Zarząd “TRZOSU” do dokonywania poprawek Statutu w
trakcie trwania kadencji w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą.

