
Program szkolenia:

I.Podstawy prawne dotyczące tworzenia i działalności PKZP.
1.Statut jako podstawa działania PKZP, omówienie zasad prawidłowego sporządzania statutu.
2.Statut PKZP a regulamin PKZP.
3.Organy PKZP.
4.Walne zebranie członków i jego kompetencje.
5.Zarząd PKZP i jego kompetencje.
6.Komisja rewizyjna jej kompetencje .
7. Rola związków zawodowych w działalności PKZP.

II.Dokumentowanie przynależności i działalności PKZP w tym;
1.Deklaracja przystąpienia do PKZP – (wzór z uwzględnieniem zmian przepisów),
2.Wniosek o udzielenie pożyczek – niezbędne informacje zawarte w wniosku,
3. Oświadczenie poręczyciela ,
4.Wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia 
5.Wniosek o częściowy zwrot wkładów.
6.Wniosek o skreślenie z listy członków Kasy i zwrot wkładów.
7.Wniosek o zapomogę – niezbędne dokument potwierdzające status wnioskodawcy.
8.Podstawa prawna zawarcia umowy między pracodawcą a PKZP- przykład sporządzenia umowy. 
9.Zasady funkcjonowania PKZP , KKOP, RKZP.
10.Osoby uprawnione do korzystania z KAS.
11.Zasady gromadzenia wkładów w Pracowniczych Kasach.
12. Rodzaje Funduszy tworzonych w Pracowniczych Kasach i ich przeznaczenie.
13.Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem Pracowniczych Kas – orzecznictwo sądowe i 
interpretacje organów skarbowych.

III. Ochrona danych osobowych na gruncie RODO od 25. 05.2018r.
1. Rola inspektora ochrony danych osobowych ( DPO)
2. Nowe obowiązki informacyjne (art,12,13 i 14 Rozporządzenia), klauzule informacyjne.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych , konieczność dokonania zmian po 25.05.18r
4. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych 
5.Ocena skutków dla ochrony danych i jej elementy.
6. Kary za naruszenia ochrony danych osobowych.

IV. Prowadzenie rachunkowości PKZP.
1.Ustalenie i wprowadzenia do stosowania przyjętych zasad rachunkowości PKZP.
2.Gospodarka finansowa PKZP.
3.Zasada sporządzania sprawozdania finansowo-statystycznego.
4.Powierzanie prowadzenia rachunkowości Pracowniczych Kas- najczęściej stosowane umowy .
5.Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie powierzenia prowadzenia rachunkowości i obsługi 
kasowej PKZP.
6.Archiwizacja dokumentacji PKZP.
7.Metody kontroli PKZP.
8. Najczęściej spotykane nieprawidłowości w działalności PKZP.



V.Likwidacja PKZP- procedura przeprowadzenia likwidacji Pracowniczych KAS.
1. Organ podejmujący decyzję o likwidacji PKZP.
2. Prawa i obowiązki Komisji likwidacyjnej.
3. Zasada rozliczenia z członkami PKZP z tytułu zgromadzonych wkładów i niespłaconych pożyczek.
4. Zadysponowanie środków Funduszu rezerwowego.
5. Orzecznictwo sądów oraz interpretacje organów skarbowych. 


