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Regulamin określa zasady składania wniosków do Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – 

Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach. 

 

Rozdział I.  Postanowienia ogólne  

§1 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1) „SKOK”, „Kasa” - Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową Ziemi 

Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach, podlegającą nadzorowi Komisji Nadzoru 

Finansowego w Warszawie. 

2) „Wniosek” – wystąpienie kierowane do SKOK  zawierające wniosek lub prośbę 

adresowaną do Kasy, w zakresie dotyczącym działalności statutowej prowadzonej 

przez SKOK.  

3) Podmiot składający wniosek - członek SKOK Ziemi Rybnickiej lub inny podmiot nie 

będący członkiem Kasy, występujący z wnioskiem w ramach procedury opisanej w 

niniejszym Regulaminie. 

§2 

Podmiot składający wniosek ma prawo do złożenia wniosku dotyczącego relacji 

członkowskiej w Kasie  lub w zakresie wykonywanej przez  Kasę działalności statutowej. 

Wniosek składa się  w formie pisemnej. 

Wniosek może zostać złożony bezpośrednio w punkcie kasowym lub zostać przesłany 

przesyłką pocztową wysłaną na adres:  

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej  

ul. 3 Maja 1a,  

44-230 Czerwionka – Leszczyny 

2. Wniosek może być złożony na formularzu pomocniczym dostępnym w każdym punkcie 

kasowym. 

§3 

Członek SKOK może złożyć wniosek  przez Pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem 

z podpisami notarialnie poświadczonymi.  
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Rozdział  II. Sposób postępowania z wnioskiem  

§4 

1. Wniosek złożony do SKOK podlega zarejestrowaniu w „Rejestrze poczty 

przychodzącej” i przekazany w oryginale do Komórki Prawnej. 

2. Wniosek złożony w punkcie kasowym zostaje zarejestrowany w module „Poczty 

przychodzącej”, a następnie przesłany do centrali SKOK, gdzie podlega przekazaniu 

do Komórki Prawnej. 

3. Merytoryczne rozpatrzenie wniosku odbywa się przy współudziale pracowników 

odpowiedniej jednostki organizacyjnej SKOK, dysponujących informacjami na temat 

okoliczności dotyczących rozpatrywanej sprawy. 

 

 Rozdział III.  Terminy i zasady rozpatrywania wniosków składanych do SKOK  

§5 

1. Termin na rozpatrzenie wniosku rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po 

dniu, w którym wniosek wpłynął do SKOK. 

2. Odpowiedzi w sprawie wniosku SKOK udziela w terminie do 14 dni od daty jego 

otrzymania. 

3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie 

wniosku w terminie określonym w ust. 2, SKOK rozpatruje sprawę  w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym wniosek wpłynął do SKOK. 

§6 

Każdy wniosek złożony do SKOK podlega rozpatrzeniu w sposób rzetelny, wnikliwy i 

terminowy, po przeanalizowaniu wszystkich aspektów sprawy. 

§7 

Odpowiedzi na złożony wniosek SKOK udziela w formie pisemnej w postaci 

papierowej.  

 

Rozdział  V. Obowiązki rejestracyjne  

 

§8 

1. Wnioski wnoszone do SKOK  podlegają rejestracji w „Rejestrze Wniosków”. Rejestr 

prowadzony jest w formie elektronicznej, w układzie rocznym.  
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2. Po zakończonym roku kalendarzowym „Rejestr wniosków” jest drukowany i wpinany 

do odpowiedniego segregatora, w którym przechowywana jest dokumentacja 

dotycząca wniosków złożonych w danym roku. 

3.  Rejestr  Wniosków prowadzony jest w Komórce Prawnej. 

4. Rejestr Wniosków zawiera następujące dane: 

 -     liczbę porządkową  

 -     datę wpływu wniosku do SKOK  

 -     datę wpływy wniosku do Komórki Prawnej  

 -     dane podmiotu składającego  wniosek 

 -     krótki opis sprawy, której dotyczy wniosek 

 -     opis podjętych działań zmierzających do kompleksowego załatwienia sprawy której   

       dotyczy wniosek wraz z informacją, czy wniosek został przyjęty czy odrzucony. 

-      informację o  skutkach finansowych wniesienia wniosku 

-      datę wysłania odpowiedzi. 

 

Rozdział  VI.  Przechowywanie dokumentacji  

 

§9 

 

1. Dokumentacja dotycząca wniosków składanych do SKOK  przechowywana jest w 

Komórce Prawnej. Ma ona formę dokumentacji papierowej. 

2. Na dokumentację o której mowa w ust. 1 składają  się w szczególności:  

- wniosek skierowany do SKOK,  

- kserokopia pisma stanowiącego odpowiedź na wniosek, 

- inne dokumenty źródłowe zgromadzone w celu rozpatrzenia wniosku. 
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Załącznik do Regulaminu składania wniosków do SKOK Ziemi Rybnickiej – Wydanie II 

 

                                                                              …………….……………………………… 

                                                                                                 Miejscowość, data 

 

 

Do: 

SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce - Leszczynach 

Ul. 3 Maja 1a 

44-230 Czerwionka – Leszczyny 

 

 

Wnioskodawca:............................................ 

Adres:………………………………….…....... 

………………………………………….......... 

Nr telefonu .................................................. 

nr członkowski (jeśli dotyczy):............................................. 

 

            WNIOSEK 

Niniejszym składam do SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach wniosek o: 

...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………..…………………......... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

                …………………………………... 

               Data i podpis  

 


