
SPRAWOZDANIE  
Z PRACY KOMISJI DS. UCHWAŁ I WNIOSKÓW PKZP 

powołanej w dniu 16 lutego 2012 r. 
 
1. W dniu 16 lutego 2012 r. odbyło się zgromadzenie delegatów PKZP. W posiedzeniu 

wzięło udział 50 delegatów. 
2. Na zgromadzeniu, na wniosek Zarządu PKZP, powołano Komisję ds. Uchwał  

i Wniosków w składzie: 
Mirosław Oleksa – Przewodniczący Komisji 
Renata Jonik – członek Komisji 
Małgorzata Lenik – członek Komisji 

Zadaniem Komisji było opracowanie projektów uchwał do pracy Zarządu PKZP oraz 
ewentualnej zmiany statutu PKZP KWP we Wrocławiu  obowiązującego od dnia 
28.01.2010 r. zgodnie z §19 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 
1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych oraz spółdzielczych 
kas oszczędnościowo – kredytowych w zakładach pracy. 
 
3. Zarząd oraz delegaci nie przedstawili propozycji zmian statutu. 
4. Delegaci przedstawili niżej wskazane wnioski do pracy Zarządu na rok 2012: 

 Wniosek formalny zgłoszony przez Panią Bożenę Majorczyk o przydzielanie 
pożyczek z okresem spłaty do 24 m-cy bez podawania uzasadnienia wydłużonego 
okresu spłaty; wniosek ten wiąże się z ewentualną zmianą §21 ust. 3 Statutu 
PKZP; 
Wniosek pozostał bez zmian statutowych, ewentualne zmiany statutu zostaną 
wprowadzone po pracy nad wnioskiem Zarządu PKZP. 

 Wniosek zgłoszony przez Pana Zbigniewa Michaluka o podjęcie przez Zarząd PKZP 
pracy nad umieszczeniem informacji o Pracowniczej Kasie Zapomogowo – 
Pożyczkowej na oficjalnej stronie internetowej KWP we Wrocławiu; 
Jednocześnie, Pan Zbigniew Michaluk jako Pełnomocnik ds. danych osobowych 
zobowiązał się do uzyskania zgody na umieszczenie na stronie internetowej 
danych osobowych członków zarządu PKZP, komisji rewizyjnej PKZP oraz 
księgowej PKZP. 

 Wniosek zgłoszony przez Pana Zygmunta Kijaka o podjęcie przez Zarząd PKZP 
pracy nad zmianą Statutu PKZP zabraniającą żyrowania pożyczek przez 
najbliższych członków rodziny, jeżeli pozostają z pożyczkobiorcą we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 

 
5. Zaproponowane przez delegatów uchwały poddano głosowaniu: 

Wszystkie trzy wnioski były głosowane jednocześnie. W głosowaniu jawnym oddano 
następującą liczbę głosów: 

a) liczba głosów „za” – 50 (jednogłośnie) 
b) liczba głosów „przeciw” – 0 
c) liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 

6. Uchwały do pracy Zarządu na rok 2012 zostały przyjęte wymaganą większością 
głosów przy wymaganym quorum. 

7. Sprawozdanie Komisji ds. Uchwał i Wniosków PKZP KWP we Wrocławiu zostaje 
przekazane Zarządowi PKZP KWP we Wrocławiu.  
 
 
Podpisy członków Komisji: 
 

Mirosław Oleksa – Przewodniczący Komisji 
Renata Jonik – członek Komisji  
Małgorzata Lenik- członek Komisji  
 


