USŁUGI SZKOLENIOWE.
Szkolenia zamknięte i otwarte.
Konferencje, seminaria i wykłady specjalistyczne.

ZASADY DZIAŁANIA PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH
I KOLEŻEŃSKICH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWCYH

Zapraszamy pracodawców, członków zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, KKOP, księgowych i kasjerów
obsługujących PKZP, KKOP, działaczy zakładowych organizacji związkowych sprawujących nadzór
społeczny nad PKZP i KKOP, a także inne osoby zainteresowane.
Program szkolenia:
1.

Co to jest PKZP, czyli status prawny PKZP. Funkcjonowanie PKZP w świetle aktualnie
obwiązujących przepisów.

2.

Zasady tworzenia i likwidowania PKZP, w tym sytuacje przekształceń własnościowych.
Uchwalenie statutu i tworzenie regulaminów. Kompetencje i zasady odpowiedzialności
walnego zgromadzenia, zarządu i komisji rewizyjnej PKZP.

3.

Obowiązki

i

uprawnienia

wobec

PKZP:

pracodawcy,

służb

finansowo–księgowych,

zakładowych organizacji związkowych.
4.

Wkłady członkowskie, pożyczki i fundusze (obowiązkowe i dodatkowe, zasady tworzenia
funduszy specjalnego przeznaczenia, wydatkowanie środków z funduszu zapomogowego).

5.

Prowadzenie rozliczeń z członkami i z pracodawcą.

6.

Windykacja zadłużeń a w tym również kwestie przedawnień, zabezpieczenie spłaty pożyczek w
tym prawa poręczycieli ( czy można wycofać się z poręczenia) i ochrona wynagrodzenia przed
potrąceniami. Treść składanych w tym zakresie oświadczeń.

7.

Obowiązki Kas wobec fiskusa. Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych z Kas. Rozliczanie
wkładów i umorzonych pożyczek po śmierci członka Kasy. Zapomogi.

8.

Prowadzenie

ewidencji

i

dokumentacji,

gospodarka

finansowa,

rachunkowość

i

sprawozdawczość.
9.

Dokumenty, pisma, druki i formularze stosowane w obsłudze Kas; archiwizacja dokumentacji.

10. Nieprawidłowości i naruszenia w działalności Kas oraz zasady naprawiania szkód wyrządzonych
dla Kas.
11. Zasady wynagradzania i nagradzania osób prowadzących sprawy Kas.
12. Kto i w jakich okolicznościach prowadzi kontrolę PKZP i KKOP. Rodzaje i formy kontroli.
13. Wykorzystanie informatyki w komunikacji pomiędzy organami a szeregowymi członkami, a także
do pełnej obsługi ewidencyjno-rachunkowej i finansowej.
14. Orzecznictwo sądowe, wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje.

Siedziba:
EDAR – Przyszło Artur
Międzylesie 59
62-710 Władysławów
tel. +48 692-845-717

NIP: 668-165-64-36
REGON: 301379707

Biuro:
EDAR – Przyszło Artur
ul. Ogrodowa 5
62-700 Turek
www.edar.info
e-mail: biuro_edar@tlen.pl
tel. +48 692-506-614

