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Statut  
Funduszu Pomocy Wzajemnej „Trzos” NSZZ „Solidarność” w Olsztynie 

 

 
Podstawa prawna: Ustawa  z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych 

(Dz.U. z 10.09.2021 r., poz. 1666).  

 

I. Postanowienia ogólne  

§ 1 

FPW „Trzos” NSZZ „Solidarność” w Olsztynie działa przy Regionalnej Sekcji Oświaty i 

Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie. 

§ 2 

Celem FPW „Trzos” jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie 

nieoprocentowanych pożyczek ratalnych, terminowych.  

§ 3 

Członkowie FPW „Trzos” wpłacają wpisowe i miesięczny wkład członkowski. Wysokość 

wpisowego wynosi 50 zł. Wysokość miesięcznego wkładu wynosi 20 zł lub wielokrotność tej 

kwoty.  

§ 4 

Wkład członkowski oraz pożyczka udzielona członkowi FPW „Trzos” nie są oprocentowane. 

§ 5 

1. Kontrolę nad FPW „Trzos” sprawuje Prezydium RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, 

które wyznacza jedną osobę, która ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Walnego 

Zebrania Delegatów.  

2. FPW „Trzos” przekazuje podmiotowi sprawującymi nad nim kontrolę:  

1) protokoły z posiedzeń organów FPW „Trzos” oraz protokoły z kontroli działalności 

FPW „Trzos” sporządzone przez komisję rewizyjną,  

2) sprawozdania z bieżącej działalności organów FPW „Trzos” oraz sprawozdania 

finansowe o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 217),  

3) statut FPW „Trzos” i jego zmiany. 

  

II. Członkowie KZP  

 

§ 6 

1. Członkiem FPW „Trzos” może być pracownik szkoły lub placówki oświatowej - członek 

NSZZ “Solidarność”, który należy do RSOiW NSZZ "Solidarność" w Olsztynie oraz 

pracownik Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność" w Olsztynie. 

2. Członkowie są przyjmowani na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do FPW 

„Trzos”.  

3. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd FPW „Trzos”, nie później niż w ciągu miesiąca od 

dnia złożenia deklaracji.  

§ 7 

Członek FPW „Trzos” jest zobowiązany:  

1) wpłacić wpisowe,  

2) wpłacać miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na jego potrącanie z 

wynagrodzenia za pracę, z zasiłku chorobowego i innych dodatków płacowych,  

3) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów FPW „Trzos”,  

4) wskazać co najmniej jedną osobę uprawnioną do otrzymania zwrotu wkładu 

członkowskiego w razie swojej śmierci, zwaną dalej "osobą uprawnioną" i przedłożyć 

oświadczenie tej osoby, o którym mowa w art. 43 ust.1 Ustawy o KZP, 

5) aktualizować na bieżąco swoje dane osobowe.  
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§ 8 

Członek FPW „Trzos” ma prawo:  

1) gromadzić wkłady członkowskie w FPW „Trzos” według zasad określonych w Statucie, 

2) korzystać z pożyczek,  

3) brać udział w obradach Walnego Zebrania Delegatów,  

4) wybierać i być wybieranym do Zarządu FPW „Trzos” lub Komisji Rewizyjnej,  

5) zapoznawać się z treścią aktualnego Statutu FPW „Trzos”,  

6) zaznajamiać się z uchwałami organów FPW „Trzos”, protokołami z posiedzeń organów 

FPW „Trzos” oraz sprawozdaniami finansowymi, o których mowa art. 45 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

§ 9 

Uprawnienia określone w §8 pkt. 1,4–6 członek nabywa z chwilą wpłacenia wpisowego. 

Wybierany może być do władz FPW „Trzos” po rocznej przynależności do FPW „Trzos”. 

Pozostałe uprawnienia określone w §8 członek nabywa po wpłaceniu wpisowego i dwóch 

kolejnych wkładów miesięcznych.  

§ 10 

W przypadku zalegania z wpłatą lub brakiem możliwości potrącenia wkładów członkowi nie 

przysługują uprawnienia wymienione w §8 pkt. 2-5; do czasu uregulowania zaległości.  

§ 11 

1. Skreślenie z listy członków FPW „Trzos” następuje na skutek uchwały Zarządu podjętej:  

1) na wniosek członka FPW „Trzos”, którego wniosek ten dotyczy, złożony w formie 

pisemnej lub elektronicznej,  

2) w razie śmierci członka FPW „Trzos”,  

3) w razie wypisania się z NSZZ „Solidarność. 

2. Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków podejmowane są w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów, a w kwestiach spornych lub nie objętych niniejszym statutem, 

decyzje o skreśleniu przekazywane są Zebraniu Delegatów.  

3. W przypadkach, o których jest mowa w § 11 ust. 1, pkt. 1 i 3 uchwała o skreśleniu z listy 

członków jest doręczana temu członkowi wraz z uzasadnieniem.  

4. W przypadku śmierci członka FPW „Trzos” Zarząd niezwłocznie wzywa osobę uprawnioną 

do odbioru wkładu członkowskiego lub wzywa spadkobierców do spłaty zadłużenia, 

pomniejszonego o zgromadzone wkłady.  

§ 12 

Członkom FPW „Trzos” skreślonym z listy członków przysługuje zwrot ich wkładów 

członkowskich do 1 miesiąca od podjęcia uchwały, za wyjątkiem gdy są one zabezpieczeniem 

innej pożyczki. W takim przypadku ich zwrot następuje po zrównaniu się zadłużenia z 

wysokością wkładów pożyczkobiorcy.  

§ 13 

Osoby skreślone z listy członków FPW „Trzos” powinny odebrać swoje wkłady najpóźniej w 

ciągu 6 miesięcy od dnia skreślenia z listy członków. Jeżeli były członek nie odbierze swoich 

wkładów w tym terminie, decyzją Zarządu FPW „Trzos”, po zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego FPW „Trzos” za rok w którym skreślenie nastąpiło, niepodjęte wkłady przenosi 

się na fundusz rezerwowy.  

§ 14 

Emeryci i renciści pozostający członkami FPW „Trzos” są zwolnieni od dokonywania wpłat 

miesięcznych wkładów członkowskich (chyba, że sami wyrażą taką wolę) z zachowaniem 

prawa do korzystania z pożyczek i innych świadczeń. 

  

III. Organy FPW „Trzos”  

§ 15 

Organami FPW „Trzos” są:  

1) Walne Zebranie Delegatów,  

2) Zarząd,   

3) Komisja Rewizyjna.  
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Organy FPW „Trzos” mogą obradować na posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

§ 16 

Uchwały organów FPW „Trzos” zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy liczby delegatów.  

§ 17 

Zarząd i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru.  

§ 18 

Wybory w FPW „Trzos” odbywają się w sposób jawny.  

§ 19 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. W trakcie kadencji członek Zarządu 

może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W razie odwołania 

członka organu FPW „Trzos”, zrzeczenia się przez niego pełnienia funkcji, gdy stan osobowy 

Zarządu spadnie poniżej 3 osób przeprowadza się wybory uzupełniające.  

§ 20 

Członkowie organów KZP swoje czynności wykonują społecznie (bez wynagrodzenia). 

  

IV. Walne Zebranie Delegatów 

§ 21 

1. Wybory delegatów odbywają się na wniosek Zarządu, który powołuje komisję wyborczą i 

powiadamia członków FPW „Trzos” o zebraniu wyborczym delegatów na WZD „Trzos” nie 

później niż na trzy miesiące przed upływem trwającej kadencji. 

2. Do wyboru delegatów tworzy się z członków FPW „Trzos” okręgi łączone. Liczbę okręgów 

łączonych ustala komisja wyborcza. 

3. W okręgach łączonych dokonuje się wyboru delegata według klucza wyborczego: na 10 

członków FPW „Trzos” przypada 1 delegat.  

4. Komisja wyborcza ogłasza termin i miejsce zebrania wyborczego delegatów, podczas 

którego następuje zgłaszanie kandydatów na delegatów.  

5. Delegatami na WZD FPW „Trzos” zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.  

6. W razie zrzeczenia się przez delegata funkcji w trakcie trwania kadencji na najbliższym 

Walnym Zebraniu przeprowadza się wybory uzupełniające w ten sposób, że na wakujące 

miejsce powołuje się kandydata z karty wyborczej, który w trakcie ostatnich wyborów 

otrzymał największą w kolejności liczbę oddanych głosów. 

§ 22 

Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

§ 23 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd FPW „Trzos” co najmniej raz w 

roku.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje:  

1) Zarząd FPW „Trzos” w razie potrzeby lub na wniosek:  

a) Komisji Rewizyjnej   

b) 1/3 liczby członków FPW „Trzos” 

c) podmiotu sprawującego kontrolę nad FPW „Trzos”, o którym mowa w § 5, pkt. 1  

2) Komisja Rewizyjna w razie zawieszenia Zarządu.  

§ 24 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia 

wniosku i nie wcześniej niż po 5 dniach od zawiadomienia członków FPW „Trzos” o zebraniu.  

§ 25 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

1) uchwalenie Statutu i wprowadzanie w nim zmian,  

2) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,  

3) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,  
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4) ustalanie wysokości wpisowego, miesięcznych wkładów, rocznej składki na Fundusz 

Rezerwowy i wysokości świadczeń,  

5) ustalanie sposobu tworzenia i podziału funduszy FPW „Trzos”,  

6) przyjmowanie sprawozdań Zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i 

wniosków Komisji Rewizyjnej,  

7) w razie powstania szkód i strat, rozpatrywania ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji 

w sprawach ich pokrycia,.  

8) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji FPW „Trzos”.  

 

V. Zarząd  

§ 26 

Zarząd FPW „Trzos” składa się z 4 członków.  

§ 27 

Zarząd FPW „Trzos” na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, 

sekretarza i skarbnika.  

§ 28 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Z 

każdego posiedzenia Sekretarz lub inna wybrana osoba sporządza protokół.  

§ 29 

Do kompetencji Zarządu należy:  

1) przyjmowanie członków w poczet FPW „Trzos” oraz skreślanie ich z listy członków,  

2) prowadzenie ewidencji członków FPW „Trzos”,  

3) prowadzenie polityki w zakresie udzielania świadczeń,  

4) przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłat,  

5) sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat 

oraz księgowaniem tych operacji,  

6) podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów,  

7) zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów,  

8) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawianie 

rocznych sprawozdań finansowych do zatwierdzenia,  

9) składanie wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej oraz o zmianę danych objętych wpisem do tego rejestru,  

10) ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej,  

11) współdziałanie z osobami wyznaczonymi do prowadzenia księgowości,  

12) informowanie członków FPW „Trzos”, przynajmniej raz w roku, o stanie ich wkładów 

członkowskich i zadłużenia, w sytuacji braku możliwości bieżącego dostępu przez 

członków FPW „Trzos” do tych informacji, 

13) prowadzenie innych spraw FPW „Trzos”,  

14) podjęcie uchwały o likwidacji FPW „Trzos” w przypadkach określonych w ustawie.  

§ 30 

Zarząd KZP reprezentuje interesy FPW „Trzos” w stosunkach zewnętrznych.  

§ 31 

W sprawach dotyczących członkostwa i pożyczek decyzje (uchwały) Zarządu są ostateczne.  

 

VI. Komisja Rewizyjna  

§ 32 

Komisja Rewizyjna FPW „Trzos” składa się z 3 członków.  

§ 33 

Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i 

sekretarza.  

§ 34 

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji 

przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.  
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§ 35 

Komisja Rewizyjna FPW „Trzos” jest organem kontrolującym działalność finansową Zarządu, 

a jej podstawowymi zadaniami są:  

1) ochrona mienia FPW „Trzos”,  

2) kontrola przestrzegania przez Zarząd postanowień Statutu i uchwał organów FPW 

„Trzos”,  

3) czuwanie nad prawidłowym dokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat,  

4) kontrola prowadzenia księgowości.  

§ 36 

Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej 

działalności oraz ustosunkowuje się do działalności Zarządu.  

§ 37 

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności FPW „Trzos” raz na kwartał 

sporządzając z kontroli protokół.  

§ 38 

Komisja Rewizyjna zawiesza Zarząd FPW „Trzos” w działalności i zwołuje, w trybie 

natychmiastowym, Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w terminie 14 dni od dnia 

zawieszenia Zarządu, z wnioskiem o jego odwołanie gdy:  

1) stwierdza, że Zarząd w swojej działalności finansowej nie przestrzega przepisów 

prawa,  

2) działalność Zarządu jest sprzeczna z zapisami statutu. 

  

VII. Fundusze KZP  

§ 39 

Na środki finansowe FPW „Trzos” składają się następujące fundusze:  

1) Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy,  

2) Fundusz rezerwowy.  

§ 40 

1. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i przeznaczony 

jest na udzielanie pożyczek.  

2. Wysokość pożyczki zależy od stanu udziałów pożyczkobiorcy i może wynosić przy 

udziałach : 

 

WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW W ZŁ WYSOKOŚĆ POŻYCZKI W ZŁ 

150 500 

300 1.000 

450 1.500 

600 2.000 

750 2.500 

900 3.000 

1.200 3.500 

1.400 4.000 

1.600 4.500 

1.800 5.000 

2.000 6.000 

2.500 7.000 

2.800 8.000 

3.000 10.000 
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3. Udzielenie pożyczki do 1000 zł wymaga jednego poręczyciela, powyżej 1.000 zł – dwóch 

poręczycieli.  

4. 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. 

§ 41 

Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego wnoszonego przez członków wstępujących 

do FPW „Trzos”, niepodjętych wkładów członkowskich, odsetek zasądzonych przez sąd, 

odsetek uzyskanych na rachunkach bankowych oraz subwencji i darowizn. Jest on 

przeznaczony na pokrycie szkód, strat, nieściągalnych zadłużeń, prowizji i opłat za czynności 

związane z prowadzeniem rachunku płatniczego oraz zasila fundusz zapomogowy.  

§ 42 

Środki pieniężne FPW „Trzos” są przechowywane na rachunku bankowym. Rachunki bankowe 

są otwierane na wniosek Zarządu. Zarząd wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi 

rachunkami. Wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkami FPW „Trzos”  

zatwierdza Zarząd.  

 

VIII. Udzielanie świadczeń i likwidacja zadłużeń FPW „Trzos” 

§ 43 

W razie skreślenia z listy członków FPW „Trzos” członka posiadającego zadłużenie, zadłużenie 

to podlega potrąceniu z wkładów. Przy braku pełnego pokrycia z wkładów na spłatę zadłużenia 

resztę zadłużenia członek spłaca w ratach na zasadach ustalonych w umowie pożyczki.  

§ 44 

W razie skreślenia członka FPW „Trzos” z listy członków na jego wniosek, spłata jego 

zadłużenia jest natychmiast wymagalna. W razie niedokonania wpłaty przez dłużnika w 

wyznaczonym terminie, Zarząd KZP ma prawo pokryć zadłużenie z wkładów dłużnika i 

wkładów poręczycieli.  

§ 45 

W razie śmierci członka FPW „Trzos” jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli, 

do spłaty tego zadłużenia po potrąceniu wkładów zobowiązani są spadkobiercy zmarłego, a w 

razie trudności z wyegzekwowaniem należności zadłużenie może być umorzone i pokryte z 

funduszu rezerwowego.  

§ 46 

Członek będący poręczycielem pożyczki nie może złożyć rezygnacji z członkostwa w FPW 

„Trzos”. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wysokość zadłużenia pożyczkobiorcy jest równa lub 

niższa niż wysokość jego wkładów.  

§ 47 

W razie konieczności wniesienia powództwa do sądu z powodu niespłacenia pożyczki przez 

członka FPW „Trzos”, w imieniu i w interesie FPW „Trzos” występuje upoważniony członek 

Zarządu lub inna osoba upoważniona przez Zarząd.  

 

IX. Likwidacja FPW „Trzos” 

§ 48 

FPW „Trzos” przechodzi w stan likwidacji:  

1) w razie likwidacji lub upadłości RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie na podstawie 

uchwały Walnego Zebrania,  

2) w przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej 10 osób.  

§ 49 

Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji FPW „Trzos” zaprzestaje się przyjmowania nowych 

członków oraz przyjmowania wkładów członkowskich, wypłat pożyczek i zapomóg.  
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§ 50 

W celu przeprowadzenia likwidacji FPW „Trzos” Walne Zebranie powołuje komisję 

likwidacyjną w składzie co najmniej 3 osób. Likwidacja ma na celu zakończenie spraw 

bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności.  

§ 51 

Komisja likwidacyjna wchodzi w prawa i obowiązki Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej .  

§ 52 

Decyzja o likwidacji FPW „Trzos” z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej 

urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem 3-miesięcznego 

terminu zgłaszania roszczeń przez wierzycieli należy podać do wiadomości wszystkich 

członków.  

§ 53 

Likwidacja FPW „Trzos” powinna być zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia 

uchwały o likwidacji, nie może jednak przekroczyć okresu likwidacji RSOiW NSZZ 

„Solidarność” w Olsztynie.  

§ 54 

1. Wkłady członkowskie osób posiadających względem FPW „Trzos” zadłużenie komisja 

likwidacyjna zalicza na spłatę tego zadłużenia.  

2. Z dniem przejścia FPW „Trzos” w stan likwidacji niespłacona część pożyczki staje się 

natychmiast wymagalna.  

3. Komisja likwidacyjna na wniosek członka FPW „Trzos” może rozłożyć na raty część 

pożyczki, z terminem spłaty zadłużenia do dnia likwidacji FPW „Trzos”.  

4. Komisja likwidacyjna, w miarę wpływu środków pieniężnych na rachunek FPW „Trzos”, 

zwraca nieposiadającym względem niej zadłużenia ich wkłady członkowskie.  

5. Środki funduszów zapomogowego i rezerwowego po całkowitym rozliczeniu należności, 

zobowiązań i wkładów członkowskich należy przekazać na cele związku zawodowego.  

 

X. Przetwarzanie danych osobowych  

§ 55 

FPW „Trzos” w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych przetwarza dane osobowe na 

podstawie zgody udzielonej w formie oświadczenia członka FPW „Trzos”, osoby uprawnionej 

lub poręczyciela, na zasadach ujętych w art. 43.1 Ustawy o KZP.  

§ 56 

Do przetwarzania danych osobowych o których mowa w art. 43.1 Ustawy o KZP dopuszczone 

są tylko osoby imiennie wskazane pisemnie Uchwałą Zarządu FPW „Trzos”. Osoby 

dopuszczone do przetwarzania danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy oraz 

ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, 

zniszczeniem lub uszkodzeniem.  

§ 57 

Zarząd FPW „Trzos” staje się administratorem danych osobowych swoich członków na czas 

niezbędny do realizacji swych zadań. Zarząd dokonuje raz w roku przeglądu danych 

osobowych celem ustalenia niezbędności dalszego ich przechowywania. Usunięcie zbędnych 

danych osobowych polega na zniszczeniu dokumentów zawierających formę pisemną i 

trwałego ich usunięcia z nośników elektronicznych.  

 

XI. Rachunkowość FPW „Trzos” 

 

§ 58 

Księgowość FPW „Trzos” jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości. 

§ 59 

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.  

 

 



8 
 

§ 60 

Księgowości FPW „Trzos” nie mogą prowadzić członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 

komisji likwidacyjnej.  

§ 61 

1. Sprawozdanie finansowe FPW „Trzos” podpisują:  

1) zarząd,  

2) komisja rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli działalności FPW „Trzos”,  

3) osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie delegatów.  

 

XII. Postanowienia końcowe 

§ 62 

FPW „Trzos”  używa pieczęci z podaniem nazwy i adresu.  

§ 63 

FPW „Trzos” posługuje się nazwą: Fundusz Pomocy Wzajemnej „Trzos” NSZZ „Solidarność” 

z siedzibą przy ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn. 

§ 64 

Organy FPW „Trzos” mogą obradować na posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej.  

§ 65 

Niniejszy Statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Delegatów FPW „Trzos” 

w dniu 09.11.2022 r.  

§ 66 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy o 

Kasach Zapomogowo - Pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1666).  

§ 67 

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 09.11.2022 r. Jednocześnie traci moc dotychczasowy 

statut.  

 

 

Załączniki do Statutu: 

1) Deklaracja przystąpienia, 

2) Oświadczenie członka FPW „Trzos”, 

3) Oświadczenie osoby uprawnionej, 

4) Oświadczenie poręczyciela, 

5) Wniosek o skreślenie, 

6) Wniosek o pożyczkę, 

7) Wniosek o częściowe wycofanie wkładów. 

 
 


