VI Kongres
Księgowych Oświaty

Kasa ZapomogowoPożyczkowa
w świetle propozycji wprowadzenia ustawy
według projektu z dnia 16.06.2020 roku

Grawit Nosiadek, trener PKZP
grawit.nosiadek@casco.pl

Plan
Aspekty legislacyjne projektu nowej ustawy
aktualne przepisy względem planowanych zmian
wprowadzanych ustawą o KZP

kto może być członkiem KZP, jak przystąpić do KZP oraz jak
można się wypisać (być skreślonym) z kasy,
o planowanych zmianach zasad udzielenia pożyczek lub
zapomóg zwłaszcza w aspekcie poręczenia pożyczek,
o nowych i dotychczasowych obowiązkach pracodawcy
oraz możliwych konsekwencjach w przypadku ich
ignorowania,
o planowanych zmianach dotyczących likwidacji KZP,

o systemie e-PKZP - w pełni internetowej wersji
programu wspomagającego prowadzenie kas
zapomogowo-pożyczkowych.

Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.
Art. 58.1 Konstytucji RP

Skróty - definicje:
PKZP – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa – organizacja
powstała zgodnie z definicją Art. 39.5 Ustawy o ZZ. (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)
Rozp. w sprawie PKZP – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19
grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowopożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
w zakładach pracy. (Dz.U. rok 1992 nr 100 poz. 502)
Ust. o KZP – Projektowana Ustawa o Kasach ZapomogowoPożyczkowych – projekt nr UD80 w Rządowym Centrum Legislacji,
która zastąpi dotychczasowe regulacje w tej sprawie.

Ustawa ... o Kasach
Zapomogowo-Pożyczkowych
LEGISLACJA
/PROJEKT wg wersji z 16.06.2020 r./

Ustawa o KZP – aspekty legislacyjne
Projektowane zmiany są wynikiem wejścia w życie innej ustawy
tj. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach
zawodowych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2018 r. poz. 1608.
Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
Opublikowano jedną wersję projektu tj. z dn. 16.06.2020 r.
Nazwa projektu: Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych
Oddziaływanie wg MRPiPS: 1060 kas(??); ok. 4 014 000 pracodawców
Skutków finansowych i oddziaływania gospodarczego – nie badano
Porównania legislacji z innymi krajami – nie przeprowadzono

Faza projektu ustawy
1.
2.
3.

Uzgodnienia (15.07.2020)
Konsultacje Publiczne (16.07.2020)
Opiniowanie (16.07.2020)

(…)
14.

Skierowanie projektu ustawy do
Sejmu

Źródło: Ocena Skutków Regulacji, Numer projektu
w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady
Ministrów: UD80.
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336000

Podstawa prawna działania PKZP | KZP
OBECNA

PLANOWANA

Ustawa o związkach zawodowych
– art. 39

Ustawa o kasach
zapomogowo-pożyczkowych

Rozporządzenie w sprawie PKZP
i SKOK
Kodeks Cywilny

Inne ustawy

Kodeks Cywilny

Inne ustawy

Zapisy
PRZENIESIONE
z Rozporządzenia do Ustawy o Kasach
Zapomogowo-Pożyczkowych

Zagadnienia przeniesione wprost z rozporządzenia do ustawy
1. Cel – pomoc materialna przez pożyczki i zapomogi „w miarę
posiadanych środków” (art. 3)
2. Pierwotny nadzór związków zawodowych (art. 4.1)
3. Obowiązek dorocznego przekazania sprawozdania finansowego
(art. 5.2)
4. Niezmieniona minimalna liczba osób niezbędnych w KZP – 10 os.
(art.5.1)

Zagadnienia przeniesione wprost z rozporządzenia do ustawy cd.
5. O utworzeniu decydują „osoby wykonujące pracę zarobkową u danego
pracodawcy, którzy uchwalają statut i dokonują wyboru organów KZP”
(art. 5.2)
6. U jednego pracodawcy może działać tylko jedna KZP (art. 5.3)
7. Powtórzono treści statutu, ale również rozwinięto i doprecyzowano
(art.6)
8. Możliwość tworzenia kas międzyzakładowych, działających na tych
samych zasadach jak KZP (art.7.1-2)
9. Obowiązkowa pomoc pracodawcy, rozwinięta i doprecyzowana
(art.14)

Zapisy
PRZENIESIONE cd.
z Rozporządzenia do Ustawy o Kasach
Zapomogowo-Pożyczkowych

Zagadnienia przeniesione wprost z rozporządzenia do ustawy cd.
10. Miesięczny termin rozpatrzenia deklaracji członkowskiej (art. 10.2)
11. Powtórzone obowiązki członka (wpisowe, wkłady, przestrzegać statutu
i uchwał organów KZP, ale również obowiązek obciążenia dochodu) (art. 11.1)
12. Powtórzone prawa członka (gromadzić wkłady, zaciągać pożyczki, ubiegać
o się zapomogę, brać udział w WZ, wybierać i być wybieranym) (art.11.2)
13. Nabycie pełnych uprawnień członkowskich po wpłacie wpisowego i
dwóch kolejnych miesięcznych wkładów członkowskich (art. 11.3)
14. Doprecyzowana podstawa skreślenia członka pw. prawnym (art. 12.1)
15. Termin wypłaty wkładów skreślonego członka w statucie (art.13.1)
16. Obowiązek wskazania osoby uposażonej, ale rozszerzony (art. 13.3)
17. Po śmierci członka niezwłoczna wypłata wkładów uposażonym (art. 13.5)

Zagadnienia przeniesione wprost z rozporządzenia do ustawy cd.
18. Umowa zawierająca szczegółowe warunki świadczenia pomocy (art. 14 ust.2)
19. Powtórzone organy KZP (art. 15.1) oraz stanowiska (art. 21.1-2, art.25.1-2)
20. Od 150 członków możliwe zwołanie WZD w miejsce WZC (art. 15.2)
21. Uchwały organów zw. większością głosów przy połowie liczby członków (art.16)
22. Zarząd i komisja rewizyjna pochodzą z wyboru, kadencja trwa 4 lata (art. 17.1-2)
23. Czynności członków bez wynagrodzenia (społecznie) (art. 18)
24. Zwyczajne WZ raz w roku i nadzwyczajne WZ w razie potrzeby lub na wniosek
komisji rewizyjnej, 1/3 liczby członków, „nadzoru społecznego” (Art. 19-1-3)
25. Powtórzenie i rozszerzenie katalogu czynności Walnego Zebrania (art. 20)
26. W razie śmierci członka, ew. zadłużenie nie spłacają poręczyciele (art.39)
27. Rachunkowość KZP zgodnie z przepisami ustawy o Rachunkowości, rok obrotowy
równy kalendarzowemu, wyłączenia osób jak w rozporządzeniu (Art. 48.1-2)

Ogólne zapisy
WPROWADZONE
w Ustawie o Kasach ZapomogowoPożyczkowych

Ogólne zmiany wprowadzane projektowaną ustawą
1. Podniesienie rangi dokumentu źródłowego do ustawy; (art.1)
2. Nowa nazwa, dostosowanie innych ustaw: KZP w miejsce PKZP
(art.1, art.55-58)
3. Uniezależnienie KZP od Ust. o ZZ poprzez uchylenie art. 39 Ustawy
o Związkach zawodowych (art. 55. Ust. 2)
4. Rezygnacja z obowiązkowej pieczątki – zastąpiona obowiązkiem
posługiwania się nazwą zakładu pracy z adekwatnym adresem
(art. 51)

Ogólne zmiany wprowadzane projektowaną ustawą
5. Dopuszczenie do przetwarzania danych zdrowotnych pod
uproszczonymi warunkami (na podstawie ustawy) (Art.42.3)
6. Czas na dostosowanie statutów – 18 miesięcy od wejścia w życie
(art.61)
7. Wejście w życie od ogłoszenia po 30 dniach (art.62)
8. Obowiązek dostosowania KZP do zmian strukturalnych pracodawcy
– przekształcenia lub likwidacji (art. 20 pkt.10, art. 43.1 pkt. 1)
9. Obowiązek likwidacji KZP w przypadku likwidacji zakładu pracy lub
spadku liczby członków poniżej 10 osób (art.43.1.1-2)

Ogólne zmiany wprowadzane projektowaną ustawą
10. Środki wypłacane pośmiertnie nie wchodzą w spadek (art.13.3)
11. Zapisane następstwo prawne kas i kadencji organów (art.59-60)
12. RODO w ustawie i statucie ograniczone do oświadczenia w deklaracji
oraz zgody, której wzór zawarty jest w statucie (art.6.14)
13. Ustawowa podstawa przetwarzania przez KZP danych osobowych
zgonie z RODO odbywa się „w celu realizacji zadań ustawowych w
formie oświadczenia członka KZP lub poręczyciela” (art.42.1)

Ogólne zmiany wprowadzane projektowaną ustawą
14. WZC może zlikwidować KZP z własnej inicjatywy tylko bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków
(art. 43.2)
15. W przypadku niepodjęcia przez WZ uchwały likwidacyjnej podejmuję ją zarząd
(art.43.4)
16. Komisja likwidacyjna wstępuje w prawa i obowiązku zarządu oraz komisji
rewizyjnej, nie są przyjmowani czł., wkłady, ani wypłacane pożyczki czy zapomogi
(art. 43.6, art. 44)
17.Całkowita spłata rozłożonych na raty niespłaconych zobowiązań członków musi
nastąpić przed dniem zakończenia likwidacji KZP. Zaś zwrot wkładów następuje
proporcjonalnie do zaspokojonych roszczeń KZP. (art. 46.3-4)

Nowe zapisy
WPROWADZONE
w Ustawie o Kasach ZapomogowoPożyczkowych

Nowe zapisy szczegółowe
1. Penalizacja utrudniania lub nie podjęcia uchwały likwidacyjnej KZP
zagrożona grzywną (art.52-54).
2. Rozszerzona, choć niepełna, zdolność prawna (nabywanie praw,
zaciąganie zobowiązań), potwierdzona zdolność sądowna KZP
ograniczona jednak celami statutowymi (art. 8)
3. Dopuszczenie deklaracji i udokumentowania w formie pisemnej,
elektronicznej lub nawet dokumentowej (np. audiofonicznie,
rejestracja wideo) – jeśli odpowiedni zapis znajdzie się w statucie
(art.10.1, art.6)

Nowe zapisy szczegółowe
4. Dopuszczenie posługiwania się umową pożyczki poza formą
pisemną również w formie elektronicznej lub dokumentowej (art. 34
u.2).
5. KZP może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie
niezbędnym do ich potwierdzenia. (Art.42.2)

6. Prawo członka do otrzymania odpisu statutu KZP oraz
zaznajomienia się z protokołami z posiedzeń organów oraz
protokołami kontroli komisji rewizyjnej oraz sprawozdaniami
finansowymi

Nowe zapisy szczegółowe
7. Konieczność uzasadnienia powodu skreślenia jeśli następuje
na skutek niedopełnienia obowiązków (art. 12.3)
8. Nowa definicja wkładu nieobejmującego zadłużenie pożyczką –
ochrona przed zajęciem (art.13.2)
9. Możliwość uposażenia osób prawnych (art.13.3 w związku z 6)

Nowe zapisy szczegółowe
10. Możliwość oznaczenia wysokości udziałów (wkładu
członkowskiego), a w przypadku braku - domyślny równy ich podział
(art.13.3-4)
11. Depozyt sądowy dla nieodebranych środków pośmiertnych
(art.13.6-7)
12. Bez koszów złożenia wkładów do depozytu sądowego (art. 13.7)
13. Zapomogi możliwe w razie „szczególnych wypadków losowych”
„w miarę posiadanych środków”(art.11. ust 2 pkt. 3,

Członkostwo i pracodawca
w Ustawie o Kasach ZapomogowoPożyczkowych
w innych ustawach doprecyzowano…

Doprecyzowane zapisy rzutujące na inne ustawy
1. nowa definicja członka „osoba wykonująca pracę zarobkową” na
rzecz pracodawcy (art. 2)
2. dopuszczenie członkostwa dla „osób skierowanych do pracodawcy
w celu odbycia służby zastępczej” (art. 9 ust. 3)
3. dopuszczenie członkostwa osób pozostających w stosunku
służbowym (art. 9 ust. 4, art. 55 ust.1)

Doprecyzowane zapisy rzutujące na inne ustawy
4. Nowe, doprecyzowane pojęcie pracodawcy, dopuszczające jako
pracodawców osoby fizyczne, które zatrudniają choć jedną „osobę
wykonującym pracę zarobkową” (art. 2 ust. 2, art. 55 ust. 1)

Nowy
NADZÓR SPOŁECZNY
wg Ustawy o Kasach ZapomogowoPożyczkowych

Nowy „nadzór społeczny”
1. Więcej możliwości nadzoru społecznego: wspólna reprezentacja
związkowa, organizacja związkowa, rada pracowników, reprezentacja
osób wykonujących pracę zarobkową (art.4.1-6)
2. Jeden, wspólny przedstawiciel wielu organizacji związkowych
(art.4.2)
3. Dopuszczenie przedstawiciela „nadzorcy społecznego” do
uczestniczenia w WZ (art. 4.6)
4. Obowiązek przekazywania „nadzorcy społecznemu” protokołów
z posiedzeń organów KZP oraz protokołów kontroli i bieżących
sprawozdań KZP (Art. 5.1-2)

Nadzór społeczny KZP
Art. 4. Ust. o KZP ust. 1. Nadzór społeczny nad KZP sprawuje działająca
u pracodawcy zakładowa organizacja związkowa, o której mowa w art.
251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
NADZORCA SPOŁECZNY

2. Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja
związkowa, nadzór społeczny nad KZP sprawują wspólnie te organizacje,
tworząc wspólną reprezentację związkową, o której mowa w art. 30 ust.
4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Nadzór społeczny KZP
3. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa,
nadzór społeczny nad KZP sprawuje rada pracowników, o której mowa
w ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i
przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. poz. 550, z 2008 r. poz. 584
i 778 oraz z 2009 r. poz. 805).
4. Jeżeli u pracodawcy nie działa rada pracowników, nadzór społeczny
nad KZP sprawuje reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową
wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Dotychczasowe organy PKZP
Walne zebranie członków lub delegatów
– to najwyższy organ PKZP
Zarząd PKZP
- planuje
- organizuje
- motywuje
- kieruje
- kontroluje
- ewaluuje

Komisja Rewizyjna
- zabezpiecza
- kontroluje
- weryfikuje
- inicjuje
- ewaluuje

„NADZORCA”
SPOŁECZNY

Organy KZP
Walne zebranie członków lub delegatów
– to najwyższy organ KZP
Zarząd KZP
- planuje
- organizuje
- motywuje
- kieruje
- kontroluje
- ewaluuje

Komisja Rewizyjna
- zabezpiecza
- kontroluje
- weryfikuje
- inicjuje
- ewaluuje

Art. 4. Ust. o KZP ust. 6. Osoba reprezentująca podmiot sprawujący nadzór społeczny nad KZP ma prawo
uczestnictwa w posiedzeniach walnego zebrania członków.

Koszty kas międzyzakładowych
5. Uregulowanie kosztów kas międzyzakładowych państwowych
jednostek budżetowych – największy płaci wszystko (art.7 ust.4)

On płaci

6. Uregulowanie kosztów kas międzyzakładowych – proporcjonalnie do
liczby członków ustalanych na dzień 1 czerwca roku poprzedniego lub
wg porozumienia (art.7 ust.5) *a czemu nie 30.06, jak dla organizacji zakładowych??.

PKZP/KZP jak związek zawodowy?
Art. 251. Ust. o ZZ: [Uprawnienia związkowe przysługujące innej niż
związek organizacji zrzeszającej pracowników lub osoby wykonujące
pracę zarobkową niebędące pracownikami]
1. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują
organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących:
1) pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji lub
2) innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową,
które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy
objętego działaniem tej organizacji.

PKZP/KZP jak związek zawodowy?
Aby skorzystać z uprawnienia należy:
dwa razy do roku przekazać pracodawcy informację dotyczącą stanu
ilościowego członków (pracujących oraz wykonujących pracę
zarobkową przez co najmniej 6 miesięcy)
w terminie na 30.06 oraz 31.12 odpowiednio do 10.07 oraz do 10.01
a ich liczba musi wynosić co najmniej 5% ogółu pracowników i osób
wykonujących pracę zarobkową firmy, jednostki, itd.

Nowe
POŻYCZKI I PORĘCZENIA

wg Ustawy o Kasach ZapomogowoPożyczkowych

Nowe regulacje dla poręczycieli i pożyczkobiorców
1. Poręczyciel musi być zatrudniony lub być związany innym podobnym
stosunkiem prawnym przez okres minimum 6 mc (art.34.4)
2. Pożyczkobiorca i poręczyciel muszą móc spłacić pożyczkę w czasie
zatrudnienia lub innego podobnego stosunku prawnego (art.34)
3. Wykluczone poręczenia małżeńskie, gdy istnieje wspólnota
majątkową (art.34.ust. 4 pkt. 3)

Nowe regulacje Ustawy o KZP dotyczące pożyczek
„Art. 34. 1. Pożyczka lub zapomoga jest udzielana na wniosek członka KZP.
2. Umowa pożyczki wymaga zachowania formy pisemnej, elektronicznej
lub dokumentowej.
3. Jeżeli suma pożyczki przekracza wysokość zgromadzonego wkładu
członkowskiego, warunkiem udzielenia pożyczki jest zobowiązanie się co
najmniej dwóch poręczycieli do spłaty zadłużenia członka KZP, w wypadku
gdyby członek KZP nie spłacił zadłużenia w terminie. Statut KZP może
określać inne warunki udzielenia pożyczki.”

Nowe regulacje Ustawy o KZP dotyczące pożyczek
„Art. 34. 4. Poręczycielem może być osoba wykonująca pracę zarobkową
u pracodawcy, u którego działa KZP, jeżeli:
1) jest zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, a umowa lub inny
akt, na podstawie których osoba wykonująca pracę zarobkową świadczy
pracę, zostały zawarte, co najmniej na okres spłaty pożyczki przez członka
KZP;
2) stosunek prawny łączący ją z pracodawcą nie został wypowiedziany;
3) nie jest małżonkiem pożyczkobiorcy, chyba że między małżonkami została
ustanowiona rozdzielność majątkowa.
5. Wraz ze zobowiązaniem, o którym mowa w ust. 3, poręczyciel wyraża zgodę
na potrącanie z przysługującego mu od pracodawcy wynagrodzenia lub zasiłku
zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej członkowi KZP.”

Nowe regulacje dla poręczycieli i pożyczkobiorców
4. Wyłączenie (zastrzeżenie) wysokości zadłużenia z posiadanych
wkładów (art.13.2 w związku z art. 37 ust.1)
5. Skreślony członek (na skutek śmierci) „spłaca” niespłaconą pożyczkę,
po potrąceniu wkładów, w ratach na dotychczasowych warunkach lub
jak przewidziano to w statucie, w pozostałych przypadkach spłata jest
natychmiast wymagalna (art.37, art. 12)
6. W razie opóźnienia w spłacie zadłużenia Zarząd może obciążyć
wkłady lub wynagrodzenie i zasiłki poręczycieli, po jednokrotnym
wezwaniu dłużnika, który nie dotrzymał wskazanego do spłaty terminu
(art. 38.1-3)

Rozszerzone
OBOWIĄZKI PRACODAWCY

wg Ustawy o Kasach ZapomogowoPożyczkowych

Rozszerzone obowiązki pracodawcy
1. Potwierdzenie katalogu świadczeń (udostępnienie pom. biurowych
i miejsca na przechowywanie i gotówki, prowadzenie rachunkowości,
obsługi kasowej i prawnej, dokonywanie potrąceń, udzielanie
informacji członkom, itd. (art.14)
2. Rozszerzenie obowiązków o niezwłoczne informowanie Zarządu
w przypadku niemożności dokonania potrącenia członkowi (art. 14.
ust.1.6)
3. Rozszerzenie katalogu świadczeń pracodawcy o obowiązek
udzielania informacji służących weryfikacji spełnienia obowiązków
statutowych oraz potwierdzania danych osobowych (art.14.)
4. Rozszerzenie świadczenia transportu gotówki z instytucji płatniczej,
również do niej (art. 14. ust. 1.3)

Rozszerzone
PRAWA i OBOWIĄZKI ZARZĄDU

wg Ustawy o Kasach ZapomogowoPożyczkowych

Rozszerzone prawa i obowiązki ZARZĄDU
1.Prawo zarządu do wyboru zwołania WZC lub WZD w przypadku gdy
KZP liczy już pow. 150 członków - same warunki wyboru delegatów
określić ma statut (art.15.2)
2. Obowiązek czuwania nad terminowym prowadzeniem obsługi
kasowej i rachunkowości KZP przez Pracodawcę (art. 23.pkt. 7)
3. Obowiązek informowania członków KZP o stanie wkładów i zadłużeń
(art. 23 pkt. 8)
4.Obowiązek współdziałania z podmiotem „nadzorcy społecznego”
i pracownikami wyznaczonymi przez pracodawcę do pracy na rzecz KZP
(art. 23.16-17)
5. Doroczny obowiązek przeglądu danych osobowych i usuwanie
zbędnych (po wygaśnięciu możliwych roszczeń) (art.42.5)

Doprecyzowane ustawą
Art. 17. Ust. o KZP pkt. 3. Walne zebranie członków może odwołać członka
organu KZP przed upływem jego kadencji:
na wniosek organu KZP, którego jest członkiem;
w razie rażącego naruszenia przez niego postanowień statutu KZP;
w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wybory uzupełniające do organów KZP przeprowadza się w razie:
odwołania członka organu KZP;
zrzeczenia się pełnienia funkcji przez członka organu KZP;
ustania stosunku prawnego łączącego członka organu KZP z pracodawcą,
z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę.

Zdolność sądowa KZP
Art. 8. Ust. o KZP cyt.:
„KZP, w zakresie niezbędnym do realizacji jej celów statutowych, może nabywać prawa
i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.”
UWAGA!!
Przywraca się pełną zdolność sądową – można pozywać kasę, ale też i kasa może pozywać
np. pracodawcę, za nierealizowanie umowy świadczenia bezpłatnej pomocy, wadliwą jej
realizację lub niedopełnienie obowiązków osób oddelegowanych do pracy na jej rzecz.
Pracodawcy ustawa nie penalizuje...
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Projekt Ustawy o KZP (UD80 – Wykaz w RCL)
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)
Rozporządzenie rady ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych w zakładach pracy (Dz. U. rok 1992 nr 100 poz. 502)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. rok 2020 poz. 30)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019, poz. 1460)
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. rok 2019 poz. 821)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755, 807 i 956 )
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815)
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 842)
Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz.
2244)
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. rok 2006 nr 79 poz. 550)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. rok 2020 poz. 838)
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. z 2010 r., Nr 166, poz. 1128) tj. z dnia 6 czerwca
2016r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 793)
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. rok 2020 poz. 344)
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018, poz. 1608)
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205)

Pytania?

E-PKZP – kompletne rozwiązanie dla KZP
by Casco sp. z o.o.

Prezentacja aplikacji Casco e-PKZP
w wersji demonstracyjnej pod adresem:

https://demo.casco.pl
Aby zalogować się w roli administratora, zarządu,
księgowej KZP - bez polskich znaków:
Nazwa użytkownika:
Hasło:

Uzytkownik

<hasło pozostawiamy puste>

Aby zalogować się w roli członka KZP:
Nazwa użytkownika:
Hasło:

Pracownik1

<hasło pozostawiamy puste>

Pytania?

Dziękuję za uwagę

