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STATUT   

MIĘDZYZAKŁADOWEJ  PRACOWNICZEJ  KASY  ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ  

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  I  PLACÓWEK  OŚWIATOWYCH  W  POZNANIU 

DZIELNICA - GRUNWALD 

 

 

   

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Celem  MPKZP jest: 

1) propagowanie oszczędności i gospodarności, 

2) udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w Statucie,  

3) tworzenie atmosfery koleżeństwa oraz wzajemnej pomocy. 

2. MPKZP realizuje swoje cele przez udzielanie członkom pożyczek ratalnych i krótkotermino-

wych oraz zapomóg, w miarę posiadanych środków. 

3. Członkowie MPKZP wpłacają wpisowe i miesięczny wkład członkowski z otrzymywanego  

wynagrodzenia, renty lub emerytury. 

4. Wkład członkowski oraz pożyczka udzielona członkowi MPKZP nie są oprocentowane. 

5. MPKZP ma prawo przyjmować subwencje i darowizny na zasilenie funduszu rezerwowego. 

6. Za zobowiązania MPKZP solidarnie odpowiadają jej członkowie, do wysokości swoich wkła-

dów. 

7. Obsługę organizacyjną i prawną oraz obsługę finansowo-księgową MPKZP sprawuje praco-

dawca zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

19 grudnia 1992r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach  

pracy (Dz. U. Nr 100 poz. 502).  

       

           

II.   CZŁONKOWIE  MPKZP 

1. Członkiem MPKZP może być: 

 1) każdy pracownik placówki oświatowej w dzielnicy Poznań - Grunwald, 

 2) emeryt lub rencista - były pracownik placówki oświatowej w dzielnicy Poznań - Grunwald.  

2.  Członkiem MPKZP mogą być, za zgodą Zarządu MPKZP, osoby z innych palcówek oświa-

towych na terenie m. Poznania, w tym z instytucji związanych z oświatą na terenie m. Po-

znania. 

3. Członkowie przyjmowani są na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do MPKZP. 

4. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd MPKZP nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od  

dnia złożenia deklaracji. 

5. Członek MPKZP jest zobowiązany: 

1) wpłacić wpisowe w wysokości 20,00 zł  (słownie: dwadzieścia złotych); 
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2) wpłacać miesięczny wkład członkowski w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia 

złotych) lub wyrazić zgodę na potrącenie z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobo-

wego lub wychowawczego. Emeryci i renciści - 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych); 

3) spłacać raty pożyczki regularnie - 10 miesięcy; 

4) dbać o rozwój MPKZP i usprawnienie jej pracy; 

5) przestrzegać przepisów Statutu oraz uchwał i postanowień organów MPKZP. 

5.   Członek MPKZP ma prawo: 

1) gromadzić oszczędności w MPKZP na zasadach określonych w Statucie; 

2) korzystać z pożyczek oraz innych form pomocy stosowanych przez MPKZP; 

3) w razie wydarzeń losowych ubiegać się o udzielenie zapomogi na zasadach stosowa-

nych w MPKZP; 

4) brać udział w obradach walnego zebrania; 

5) wybierać i być wybranym do Zarządu MPKZP. 

6.   Uprawnienia  ww. nabywa z chwilą przyjęcia w poczet MPKZP. 

7.  Skreślenie z listy członków MPKZP następuje: 

1) na pisemne żądanie;    

2) w razie ustania zatrudnienia - z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę; 

3) na skutek uchwały Zarządu MPKZP powziętej w wyniku niedopełnienia obowiązków  

członkowskich; 

4) wycofanie 100% wkładu członkowskiego  

5) w przypadku śmierci. 

8. Skreśleni z listy MPKZP na własne żądanie mogą być ponownie przyjęci. 

9. Osobom skreślonym z listy MPKZP przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich po upływie  

dwóch miesięcy od dnia skreślenia z listy MPKZP. 

10. Osoby skreślone z MPKZP powinny odebrać swoje wkłady najpóźniej w ciągu sześciu mie-

sięcy od dnia skreślenia, a w razie likwidacji MPKZP, nie później niż do dnia zakończenia 

czynności likwidacyjnych. Jeżeli były członek MPKZP nie odbierze swoich wkładów ww. ter-

minie, Zarząd MPKZP przenosi niepodjęte wkłady na fundusz rezerwowy. 

11. Członek MPKZP, którego stan wkładów osiągnął co najmniej 100% miesięcznego wynagro-

dzenia, może wycofać 50% wkładu, jeżeli nie jest obciążony spłatą pożyczki z MPKZP i po-

zwalają na to zasoby finansowe MPKZP. 

12. Emeryci i renciści pozostający członkami MPKZP mogą być zwolnieni od wpłacania mie-

sięcznych wkładów członkowskich, z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wy-

sokości zgromadzonego wkładu. 

13. Emeryci i renciści wpłacający wkłady miesięcznie korzystają z pożyczek i zapomóg MPKZP 

na zasadach ogólnych. 

14. W stosunku do członków MPKZP przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich  

i wychowawczych, Zarząd może zawiesić obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów do  

czasu podjęcia pracy. Osoby korzystające z tego zwolnienia mogą otrzymać pożyczkę tylko 
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do wysokości zgromadzonego wkładu członkowskiego. Ww. osoby wpłacające wkłady mie-

sięczne, korzystają z pożyczek i zapomóg na zasadach ogólnych. 

 

 

III.   UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ  I  LIKWIDACJA  ZADŁUŻEŃ  MPKZP 

 

1. MPKZP udziela pożyczek ratalnych, krótkoterminowych i uzupełniających. 

2. Pożyczek ratalnych udziela się na okres dziesięciu miesięcy. 

3. W wypadkach szczególnych, uzasadnionych wyjątkową sytuacją życiową i materialną, mak-

symalny okres spłaty pożyczki - na zasadzie wyjątku - przedłużony do dwudziestu miesięcy. 

4. Udzielone pożyczki podlegają spłacie w terminach i ratach ustalonych przy ich przyznawa-

niu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd MPKZP może zawiesić spłatę na okres od jed-

nego do sześciu miesięcy pod warunkiem, że spłata całego zadłużenia nie przekroczy dwu-

dziestu czterech miesięcy. 

5. Członkom MPKZP będącym pracownikami, raty pożyczki potrąca się z wynagrodzenia, za-

siłku chorobowego, zasiłku wychowawczego, poborów u innego pracodawcy, na które po-

życzkobiorca udzielił pełnomocnictwa w deklaracji członkowskiej i we wniosku o udzielenie  

pożyczki. 

6. Pierwszą ratę pożyczki potrąca się w drugim miesiącu kalendarzowym po jej pobraniu. 

7. Emeryci i renciści obowiązani są wpłacać składki i raty pożyczki na rachunek bankowy 

MPKZP. 

8. Maksymalna wysokość pożyczki ratalnej nie może przekroczyć dwukrotności zgromadzone-

go wkładu członkowskiego. 

9. Wysokość wkładu jest ważnym czynnikiem do otrzymania pożyczki, a nie okres przynależ-

ności do MPKZP. 

10. Ustalając górną wysokość pożyczek udzielanych przez MPKZP w Zespole Szkół i Placówek  

Oświatowych Poznań - dzielnica Grunwald na 3000,00zł  (słownie: trzy tysiące złotych) oraz  

warunki i okresy ich spłacania, walne zebranie członków i Zarząd kieruje się faktycznymi 

możliwościami finansowymi MPKZP. 

11. Nowej pożyczki ratalnej można udzielić dopiero po spłaceniu pożyczki poprzednio pobranej. 

Wyjątek stanowią pożyczki uzupełniające przyznawane na podstawie nowego poręczonego 

wniosku i według zasad określonych w dalszych postanowieniach Statutu. 

12. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu, zawierają-

cym zobowiązanie spłaty oraz wyrażenie zgody na potrącenie rat pożyczki z wynagrodzenia, 

zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego oraz z wszystkich innych należności przysłu-

gujących pożyczkobiorcy od każdego pracodawcy, a w razie skreślenia z listy członków -  

zgody na natychmiastowe uregulowanie całego pozostałego zadłużenia.    

13. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być poręczony przez dwóch poręczycieli, bez  

względu na posiadany wkład (tzn. wysoki). Wnioskodawca może być bowiem poręczycielem  
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u osoby mającej kłopoty ze spłatą pożyczki - (zajęcia komornicze, zwolnienie z pracy) lub  

poręczyć nową pożyczkę w następnym miesiącu po otrzymaniu własnej. 

14. Poręczycielami mogą być członkowie MPKZP oraz pracownicy zakładu pracy niezrzeszeni   

w MPKZP, zatrudnieni na czas nieokreślony oraz emeryci i renciści, będący członkami  

MPKZP, posiadającymi wkłady gwarantujące spłatę poręczanej pożyczki. 

15. Poręczyciele obowiązani są wyrazić zgodę na potrącenie z ich wkładów członkowskich lub         

z innych przysługujących im należności poręczonej pożyczki, w razie niespłacania jej przez 

dłużnika, na zasadach ustalonych dla dłużnika. 

16. Poręczyciel w ciągu dziesięciu miesięcy może poręczyć jednocześnie tylko dwie pożyczki.  

W przypadku poręczenia osobom trzecim i nie spłacania przez nich rat pożyczki, są zobo-

wiązani do natychmiastowej spłaty całej kwoty na konto MPKZP i samodzielnego egzekwo-

wania od pożyczkobiorcy zadłużenia w stosunku do siebie. MPKZP nie ponosi żadnej odpo-

wiedzialności prawnej i nie jest stroną w sporze. 

17. Zarząd MPKZP wstrzymuje wypłatę wkładów należnych poręczycielom skreślonym z listy  

członków MPKZP, gdy dłużnik, któremu udzielili poręczenia, nie spłaca zadłużenia. 

18. Wnioski o udzielenie pożyczek lub zapomóg Zarząd MPKZP powinien rozpatrzyć w ciągu  

30.dni od dnia ich złożenia, z uwzględnieniem terminów posiedzeń Zarządu MPKZP odbywa-

ją się w pierwszych 20.dni miesiąca z wyjątkiem stycznia, lipca i sierpnia. 

19. MPKZP może w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych wydarzeniami losowymi, udzielić  

pożyczki uzupełniającej członkowi zadłużonemu z tytułu pożyczki ratalnej. Decyzję podejmu-

je Zarząd (dowolny termin). 

20. Pożyczek uzupełniających udziela się na wniosek członka MPKZP według następujących  

zasad:                                            

1) łączna suma zadłużenia nie może przewyższać maksymalnej wysokości pożyczki ratal-

nej udzielanej w MPKZP i przysługującej danemu pożyczkobiorcy; 

2) warunkiem udzielenia pożyczki uzupełniającej jest poręczenie jej spłaty przez te same    

osoby; 

3) udzielenie pożyczki uzupełniającej powoduje konieczność ponownego ustalenia wysoko-

ści rat i okresu spłaty całości zadłużenia.        

21. Pożyczek krótkoterminowych, tzw. chwilówek, udziela się według następujących zasad: 

1) może być udzielona do wysokości posiadanego wkładu nie obciążonego zadłużeniem,  

nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub zasiłku wycho-

wawczego przysługującego pożyczkobiorcy; 

2) podlega jednorazowej spłacie z najbliższego wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub   

zasiłku wychowawczego; 

3) dla emeryta lub rencisty nie może przekroczyć 50% wysokości jego wkładu członkow-

skiego nieobciążonego pożyczką; 

4) niespłacenie pożyczki przez emeryta lub rencistę w ciągu dwóch miesięcy powoduje po-

trącenie jej z wkładu członkowskiego; 
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5) pożyczka krótkoterminowa do wysokości wkładu członkowskiego nieobciążonego zadłu-

żeniem nie wymaga poręczenia spłaty; 

6) przyznanie pożyczki krótkoterminowej może nastąpić poza posiedzeniem zarządu, na  

podstawie decyzji trzech członków Zarządu, w tym skarbnika. 

22. W razie skreślenia z listy MPKZP członka posiadającego zadłużenie, potrąca się wkłady   

członkowskie na uregulowanie rat. 

23. Jeżeli suma wkładów nie wystarcza na pokrycie zadłużenia Zarząd MPKZP może wyrazić  

zgodę na spłatę pozostałej kwoty w ratach miesięcznych, w terminach obustronnie uzgod-

nionych. 

24. Zasada określona w ust. 22 nie dotyczy osób skreślonych z listy członków MPKZP na własną  

prośbę lub z ich winy. 

25. Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia wobec MPKZP długu tego nie spłaca, należy we-

zwać go na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając termin spłaty. Kopię tego we-

zwania należy doręczyć poręczycielom. W razie niedokonania spłaty przez dłużnika w wy-

znaczonym terminie, Zarząd ma prawo pokryć to zadłużenie z wkładów członkowskich porę-

czycieli. W przypadku niewystarczających kwot, lub gdy poręczyciele nie są członkami  

MPKZP - z ich wynagrodzeń lub z innych należności przysługującym poręczycielom. Polu-

bownie poręczyciele mogą samodzielnie wpłacić należność na konto MPKZP (opisując w   

tytule przelewu zobowiązanie poręczyciela).   

26. W razie śmierci członka MPKZP jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli.  

Zapłaty tego zadłużenia, pomniejszonego o potrącone wkłady członkowskie, można docho-

dzić od spadkobierców zmarłego (rodzina). Nieściągalne zadłużenie może być umorzone w 

ciężar funduszu rezerwowego. 

27. W razie konieczności wniesienia powództwa do sądu z powodu niespłacenia pożyczki przez  

członka MPKZP i jego poręczycieli, w imieniu i w interesie MPKZP występuje upoważniony  

członek Zarządu lub inna upoważniona osoba. 

28. Członkowie MPKZP otrzymują raz w roku kalendarzowym stan wkładów i zadłużeń. 

 

 

IV.   POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

1. MPKZP używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem zakładu pracy, w którym ma siedzibę. 

2. Podstawę działania MPKZP stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 

1992r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (Dz. U. 

Nr 100, poz. 502 z późn. zm.). 

3. We wszystkich sprawach dotyczących MPKZP nieuregulowanych przepisami, o których  

mowa w ust. 2 oraz niniejszym Statutem, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Statut został zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2013 na Walnym Zebraniu Delegatów MPKZP            

w dniu 14 marca 2013 roku i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. 


