
 

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH 

                     NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD 

                            ICH OPROCENTOWANIA 

Regulamin wprowadzony Uchwałą nr 30/IV/2021  Rady 

Nadzorczej z dnia 9 lipca 2021r, w oparciu o § 14 Statutu 

Spółdzielni „Społem”  PSS w Stalowej Woli  . 
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ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Dla celów niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia oznaczają: 

1) Spółdzielnia - „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców  w Stalowej Woli, 

2) Wkład - oprocentowany, imienny, terminowy wkład pieniężny prowadzony w złotych polskich 

przez Spółdzielnię na podstawie zawartej umowy, 

3) Umowa - umowa zawarta na piśmie między Spółdzielnią a Posiadaczem Wkładu pieniężnego 

będąca dowodem posiadania oprocentowanego Wkładu w Spółdzielni; 

4) Posiadacz Wkładu –Członek Spółdzielni  który zawarł ze Spółdzielnią umowę o posiadanie 

oprocentowanego Wkładu, 

5) Kwota Wkładu  - kwota wymagana Wkładu pieniężnego określona w umowie, 

6) Pełnomocnik do Wkładu - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

wskazana w Umowie, której zostało udzielone pełnomocnictwo do dysponowania oprocentowanym 

Wkładem w Spółdzielni przez jego Posiadacza na wypadek śmierci, 

7) Wpłata – zaksięgowana wpłata  środków Wkładu pieniężnego na rachunek Spółdzielni, 

8) Wypłata – wypłata Wkładu pieniężnego według  dyspozycji Posiadacza Wkładu  powodująca 

obciążenie rachunku  Spółdzielni 

9) Okres trwania wkładu - czas trwania Umowy, przez który strony Umowy zobowiązują się              

do utrzymywania oprocentowanego Wkładu pieniężnego w Spółdzielni,  

 



10) Dni robocze - wszystkie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych           

od pracy, 

11) Regulamin - niniejszy “Regulamin wnoszenia Wkładów pieniężnych na rzecz Spółdzielni i zasad 

ich oprocentowania” 

§ 2 

 

1. Regulamin określa warunki wpłacania i wypłacania oprocentowanych Wkładów pieniężnych               

na rzecz Spółdzielni. 

2. Wkłady pieniężne mogą być wnoszone  przez Członków Spółdzielni , którzy zostali przyjęci                 

w poczet członków przed datą uchwalenia niniejszego  Regulaminu przez Radę Nadzorczą  oraz 

posiadają pełny wkład członkowski. Członkowie , którzy zostali przyjęci do Spółdzielni i wpłacili 

pełny wkład członkowski po dacie uchwalenia Regulaminu będą mogli wnieść Wkład pieniężny po 

upływie 6 miesięcy od dnia przyjęcia w poczet członków uchwałą Zarządu Spółdzielni.  

3. Zarząd w imieniu Spółdzielni na podstawie złożonej przez Członka Spółdzielni Deklaracji ( treść 

deklaracji jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu )  zawiera Umowę z Członkiem 

Spółdzielni osobiście  na podstawie okazanego dokumentu tożsamości (  dowód osobisty lub paszport ).  

4. Na mocy Umowy, Spółdzielnia zobowiązuje się do przyjęcia określonego w umowie Wkładu 

pieniężnego a Posiadacz zobowiązuje się do wpłacenia  Wkładu pieniężnego  oraz jego utrzymania            

przez okres wskazany w umowie, w zamian za ustalone oprocentowanie. 

5. Spółdzielnia przed zawarciem umowy przekazuje przyszłemu  Posiadaczowi Wkładu po złożeniu 

Deklaracji wkładu pieniężnego niniejszy Regulamin oraz wzór umowy. 

§ 3 

 

1. Wkłady pieniężne  gromadzone są przez ich Posiadaczy na okres wynoszący 12  miesięcy ( od dnia 

wpłynięcia środków na konto Spółdzielni )  przez który to okres Posiadacz zobowiązuje się do 

utrzymania Wkładu. 

2. Za początek okresu trwania oprocentowanego Wkładu pieniężnego  przyjmuje się dzień wpłaty 

środków na Rachunek Spółdzielni tytułem Wkładu, natomiast za koniec okresu umownego - przyjmuje 

się dzień wypłaty Wkładu wraz z odsetkami ( po upływie 12 miesięcy kalendarzowych ) na wskazany 

przez Posiadacza rachunek bankowy . 

3. Naliczanie oprocentowania Wkładu rozpoczyna się  po podpisaniu umowy z chwilą  dokonania 

wpłaty Wkładu na konto Spółdzielni, 

4. W ramach  umowy Posiadacz określa wysokość wpłacanego Wkładu pieniężnego , którego 

minimalna i maksymalna kwota określona jest w paragrafie 4 niniejszego Regulaminu. 

§ 4 

 

1. Minimalna kwota Wkładu pieniężnego wynosi 5000 złotych a maksymalna 100 000 zł.  

2. Wkład pieniężny jest nieodnawialny i wraz z odsetkami podlega wypłacie po upływie okresu 

trwania umowy . 

§ 5 

 

1. Spółdzielnia ponosi pełną odpowiedzialność za środki pieniężne przyjęte tytułem Wkładów 

pieniężnych  i jest zobowiązana zapewnić ich należytą ochronę. 

 

ROZDZIAŁ II OPROCENTOWANIE WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH 

§ 6 

 

1. Środki pieniężne zgromadzone w formie Wkładu, oprocentowane są według stałej stopy 

procentowej w stosunku rocznym, obowiązującej na dzień zawarcia Umowy. 



2. Wysokość oprocentowania  Wkładów pieniężnych  określana jest  Uchwałą Rady Nadzorczej 

Spółdzielni i obowiązuje w Umowach zawieranych do końca danego roku. W grudniu każdego roku 

Rada Nadzorcza podejmie , na wniosek Zarządu , uchwałę o wysokości oprocentowania wkładów w 

umowach zawieranych w roku następnym.  

3.  Informacja o oprocentowaniu  podawana jest do wiadomości Członków Spółdzielni  poprzez 

zamieszczenie treści uchwały na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce – Informacje  dla 

Członków. 

4. Oprocentowanie nie przysługuje w przypadku żądania wypłaty Wkładu pieniężnego  przez 

Posiadacza Wkładu przed zadeklarowanym  okresem  jego trwania w umowie jak też w przypadku 

wycofania dowolnej części.   

§ 7 

 

1. Odsetki oblicza się za każdy dzień  pozostawienia Wkładu na koncie Spółdzielni począwszy od 

dnia wpływu Wkładu  na Rachunek Spółdzielni do dnia poprzedzającego datę końca okresu wniesienia 

Wkładu wskazanego    w umowie przy przyjęciu, że rok liczy 365 dni.  

2. Wkład pieniężny wraz z odsetkami  wypłacany jest  Posiadaczowi Wkładu  po upływie okresu 

trwania Wkładu w ciągu trzech dni roboczych od daty zakończenia umowy na rachunek wskazany              

w umowie Wkładu pieniężnego lub inny wskazany aneksem do umowy w przypadku zmiany konta 

bankowego posiadacza Wkładu w czasie trwania Umowy.                                                                         

 

 

ROZDZIAŁ III WPŁATY I WYPŁATY WKŁADÓW   

 

§ 8 

 

1.Na poczet Wkładu pieniężnego przyjmowane są wpłaty w wysokości określonej     w § 4 ust. 1 

niniejszego Regulaminu zapisane w Umowie. Wkłady do wysokości 15 000 zł mogą być wpłacane            

na konto Spółdzielni gotówką w Kasie Głównej . Wkłady powyżej tej kwoty mogą być wpłacane 

wyłącznie przelewem z rachunku bankowego Członka Spółdzielni na konto Spółdzielni podane                   

w Umowie. 

2. W przypadku wpłaty w formie przelewu za datę złożenia Wkładu  przyjmuje się datę wpływu 

środków do Banku na rachunek Spółdzielni. 

3. Wypłata dokonywana jest w drodze polecenia przelewu środków z rachunku Spółdzielni   na  

rachunek bankowy Posiadacza Wkładu zgodnie zapisami paragrafu 7 niniejszego Regulaminu.  

 

§ 9 

 

1.Wypłata Wkładu pieniężnego wraz z odsetkami umownymi może nastąpić po upływie 

zadeklarowanego Okresu . Gdy koniec okresu przypada w dniu wolnym od pracy w Spółdzielni - 

wypłata następuje w okresie     do 3 dni  od pierwszego dnia przypadającego po upływie Okresu 

trwania Wkładu. 

2.Żądanie wypłaty Wkładu przed zadeklarowanym w umowie Okresem jego trwania, traktowane jest 

jako wypowiedzenie Umowy i powoduje jej rozwiązanie w dacie złożenia dyspozycji  przelewu całości  

Wkładu bez odsetek.  

3.Dyspozycje wypłaty Wkładu  mogą być składane tylko w siedzibie Spółdzielni przez Posiadacza 

Wkładu  na piśmie, po okazaniu przez Członka Spółdzielni – Posiadacza Wkładu ( Pracownikowi 

Samodzielnego Stanowiska ds. Organizacyjnych Spółdzielni )  ważnego dokumentu tożsamości: 

dowodu osobistego lub Paszportu.  

4.Możliwe jest złożenie dyspozycji wypłaty Wkładu pieniężnego przez Pełnomocnika Członka 

Spółdzielni – Posiadacza  posiadającego taki Wkład,  potwierdzone przez Notariusza do wypełnienia 

takiej czynności zgodnie z Umową .  

 



 

 

ROZDZIAŁ IV DYSPOZYCJA WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI 

 § 10 
 

1.W razie śmierci Członka Spółdzielni -Posiadacza Wkładu wypłata ,wraz z odsetkami za okres do daty 

śmierci , dokonywana jest na rzecz   spadkobierców po przedłożeniu prawomocnego postanowienia 

sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub postanowienia sądu o dziale spadku bądź umowy o dział 

spadku wraz z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku chyba ,że Posiadacz Wkładu dokonał 

dyspozycji wkładem na wypadek śmierci  w Umowie . 

 

 

 

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 11 

 

Za dokonywane operacje wpłat i wypłat w zakresie wniesionego Wkładu Spółdzielnia nie pobiera 

opłat. Odsetki od wkładów zostaną pomniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy.  

 

 

§ 12 

 

1.Posiadacz Wkładu zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Spółdzielnię o każdej zmianie danych  

takich  jak  miejsca zamieszkania, bądź innych danych wskazanych przez niego w zawartej umowie. 

2. Wszelka korespondencja przesyłana jest na ostatnio podany Spółdzielni adres zamieszkania lub adres 

do korespondencji, o ile taki został wskazany. Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia zawarte                 

w korespondencji przesyłanej przez Spółdzielnię uważa się za doręczone z chwilą, gdy doszły do 

posiadacza Wkładu w taki sposób, że mógł on się zapoznać z ich treścią. 

3. W przypadku wysyłania korespondencji pocztą, doręczenie jest dokonywane na zasadach                           

i ze skutkami określonymi w przepisach prawa  regulującego działalność pocztową. W przypadku 

odmowy przyjęcia korespondencji lub zwrotu do Spółdzielni korespondencji awizowanej przez pocztę, 

korespondencję uważa się za doręczoną w dniu odmowy przyjęcia pisma lub w dniu, w którym upływa 

termin odbioru korespondencji, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi 

działalność pocztową. Termin ten wynosi 14 dni, licząc od dnia następnego po dniu awizowania 

korespondencji przez pocztę tj. po dniu pozostawienia zawiadomienia o próbie doręczenia. 

 

§ 13 

 

Wypowiedzenie Umowy jest możliwe przez każdą ze stron przy czym Spółdzielnia może ją rozwiązać         

z zachowaniem 1-miesięcznego   okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 

wyłącznie z ważnych powodów z zachowaniem prawa Posiadacza Wkładu do odsetek liczonych do 

dnia rozwiązania Umowy : 

1) ujawnione zostały niezgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych w przekazanych 

Spółdzielni dokumentach i danych personalnych na etapie zawierania lub realizacji umowy, 

2) zostały naruszone przez Posiadacza Wkładu warunki Umowy lub Regulaminu, pod warunkiem 

uprzedniego wezwania i wyznaczeniu co najmniej 14-dniowego terminu do zaprzestania naruszeń, 

3) w przypadku wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązującego prawa uniemożliwiających 

prowadzenie Wkładów na dotychczasowych zasadach, 

4) w przypadku naruszenia przez Posiadacza powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie umowy. 

 

 



§ 14 

 

1.Spółdzielnia ma prawo do zmiany treści Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu w 

trakcie trwania Umowy o wniesienie Wkładu, w następujących przypadkach: 

a) zmiany  obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów dotyczących funkcjonowania Spółdzielni 

- w zakresie wynikającym z tych zmian, 

b)konieczności dostosowania Regulaminu do wymogów wynikających z decyzji, zaleceń oraz 

rekomendacji wydawanych przez stosowne organy, w zakresie wynikającym z tych wymogów, 

c)rozszerzenia zakresu lub poprawę jakości realizowanych przez Spółdzielnię czynności. 

2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu Spółdzielnia 

przesyła Posiadaczowi Wkładu lub wręcza zmienione postanowienia Regulaminu lub pełną treść 

nowego Regulaminu uwzględniającą wprowadzone zmiany, przy czym za indywidualną zgodą 

Posiadacza wyrażoną w umowie Wkładu informacja o zmianach może być przekazywana w drodze 

udostępnienia przez Spółdzielnię komunikatów zawierających stosowną informację zamieszczanych na 

stronie internetowej Spółdzielni lub w formie korespondencji elektronicznej, na adres poczty 

elektronicznej Posiadacza Wkładu. 

3. Jeżeli Posiadacz Wkładu w terminie 14 dni od daty otrzymania lub uzyskania możliwości 

zapoznania się z treścią zmienionych postanowień Regulaminu nie wypowie Umowy, jest związany 

dokonaną zmianą. 

4. Złożenie przez Posiadacza Wkładu w terminie, o którym mowa w ust. 3, pisemnego oświadczenia        

o odmowie przyjęcia zmienionych postanowień Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem 

Umowy z zachowaniem prawa do odsetek za okres do momentu rozwiązania Umowy.  

 

§ 15 

 

Treść Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§ 16 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, 

prawa spółdzielczego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

 

 

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 lipca 2021 

roku Uchwałą nr 30/IV/2021.  

 

 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej                             ( podpisy )                   Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 


