
STATUT
Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

przy Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie

§1
Postanowienia ogólne

1, lv]iędzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pozycz[o wa przy Miejskim Zespole Jednostek
ośWiatowych w Knurowie powołana została W drodze Uchwały członkóW-założycieli,

2, celem Międzyzakładowe Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej jest udzielanie swoim członkom
pomocy materialnej na zasadach określonych W statucie,

3. |\4iędzyzakładowa Pracownicza KaSa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Miejskim Zespole Jednostek
oświatowych W Knurowie realizuje swoje cele poprzez udzielanie pożyczek długoterminowych
i krótkoterminowych oraz zapomóg iśWiadczeń z Kasy Pośmiertnej w miarę posiadanych środkóW,

4. Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Miejskim ZespoIe Jednostek
ośWiatowych W Knurowie:
1 ) nie posiada osobowości prawnej, ale moze Występowac W Sądzie,
2) nie prowadzi działalności dochodowej;
3) uźywa pieczęci podłużnej z podaniem nazwy zakładu wacy, plzy którym została Utworzona;
4) jest uprawniona do samodzielnego rozstrzygania Wszelkich sporóW zWiązanych Z członkostwem,

Wysokością i terminami Wpłat Wpisowego, miesięcznych WkładóW członkowskich, Warunkami ich
gromadzenia, rodZajami iWysokością udzielanych śWiadczeń oraz procedurami i terminami spłaty
zadłużeń|

5) nie może uczestniczyć W obrocie cywiInoprawnym oraz nie może zaciągać jakichkolwiek zobowiązań;
6) nie może zacjągać pożyczek oraz nabywaó akcji iobligacji,

5. organami Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy MiejSkim Zespole
Jednostek ośWiatowych W Knurowie są:
1) Walne Zebranie DelegatóW.
2) Zafząd;
3) Komisja Rewizyjna,

6, Ilekroc W dalszej treści Statutu mowa jest bez bliższego określenia o:
1) MPKZP - na|eży przez to rozumieć Międzyzakładową Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową

przy Miejskim Zespole Jednostek oświatowych W Knurowie;
2) MZJoś - należy przez Io rozumieć Miejski Zespół Jednostek ośWiatowych W Knurowie,
3) KP - na|eży przez to rozumiec Kasę Pośmiertną;
4) Zarząd - na|eży przez lo lozumieć Zażąd l\4PKZP;
5) członek - na|eży przez to rozumieć członka MPKZP;
6) Delegat - należy przez to rozumieć członka MPKZP Wybranego przez i spośród członkóW MPKZP

z każdej z placóWek Wymienionych W § 2 ust, 1 niniejszego statutu;
7) Wkłady - ńa|eży przez to rozumjeć oszczędności członka NłPKZP gromadzone poprzez dokonywanie

comiesięcznych ijednorazowych Wpłat na konto MPKZP,

§2
Działalnośó Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy zapomogowo - Pożyczkowei

1. MPKZP jest kasą zrzeszającą członkóW spośród pracownikóW pozostających W stosunku pracy, a także
emerytóW i rencistóW t,j,:

1) jednostek ośWiatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina KnuróW;
2\ Żłobka Publicznego;
3) Szkoł ponadgimnazjalnych W tym:

a) Zespołu Szkół im. l. J, Paderewskiego W Knurowie;
b) Zespołu szkół specjalnych w Knurowie;
c) Zespołu szkół Zawodowych Nr 2 W Knurowie,

4) Poradni Psychologiczno-Pedagog icznej W KnUrowiei
5) Miejskiego Zespołu Jednostek ośWiatowych W Knurowie,

2, Pracownicy placóWek, o których mowa W ust 1. pkt. 3) ipkt. 4), mogą być na ich Wniosek członkami l\ilPKZP,
pod Warunkiem, że ich zakłady pracy ponoszą proporcjonalne koszty utrzymania MPKZP, na WarUnkach
określonych W porozumieniu zawańym między nimi a MZJoś w Knurowie.

3, lV]ZJoś świadczy pomoc MPKZP W zakresie i na zasadach określonych W stosownej umowie zawartej
pomiędzy |MZJoś a MPKZP,

4. Dyrektor i głóWny księgowy lVZJoś, nadzorują z urzędu wykonywanie obowiązków służbowych przez
pracownikóW MZJoś Wyznaczonych do obsługi MPKZP,

5. W sprawach merytorycznych organy |\4PKZP nie podlegają zwierzchnictwu Dyrektora MZJoś, a decyzje
i uchwały organóW MPKZP nie podlegają.iego kontro|i,

6, Kontrolę nad całokształtem działalności N4PKZP sprawują jej dwa organy, Zarząd i Komisja Rewizyjna,
7, W sprawach wymagających kontaktóW zewnętrznych, interesy l\4PKZP reprezentuje zarząd.
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Społeczny nadzór nad MPKZP sprawują związki zawodowe, ale nie odpowiadają one za Wynikijej działania.
Nadzór ten ma charakter ogólny,

członłostil w upxzp
Członkowie przyjmowani są na podstawie złożonej W MZJoś:
1) deklaracji przystąpienia do MPKZP (wzór dek|aracji - załączhik nr 1);
2) deklaracji plzystąpienia do Funduszu Pośmieńnego l\4PKZP (wzór deklaraąi - załącznik ff 2\.
Decyzje o przyjęciu w poczet członkóW podejmuje zażąd na pieMszym posiedzeniu następującym po dniu
złożenia Wniosku. Przyjęcie W poczet członkóW następuje z dniem pierwszego dnia następnego miesiąca,
członek zobowiązany jest:
1) przestrzegać przepisów statutu oraz uchwał organóW |\ĄPKZP;
2) Wpłació tzw, ,,Wpisowe" W Wysokości 10 zł (pod warunkiem opłacania WkładóW);
3) wpłacać miesięczny Wkład członkowski W Wysokości co najmniej 20 zł;
4\ oraz llub Wpłacaó regu|arnie składki na KP WWysokości 4złmiesięcznie;
5) dokonywaó regularnych iterminowych spłat udzie|onych pożyczek,
6) informować Zarząd o każdo?zowej zmianie adresu zamieszkania i miejsca zatrudnienia
7) Wskazać osoby uposażone na Wypadek śmierci członka kasy,
członek ma prawo:
1) gromadzió oszczędności w MPKZP poprzez wnoszenie miesięcznych wkładów członkowskich;
2\ zwiększyć swój Wkład członkowski poprzez jednorazowe Wpłaty;
3) korzystać z pożyczek|
4) w razie wydarzeń losowych ubiegać się o udzie|enie zapomogi bezzwrotnej;
5) brac udział w wytypowaniu delegatóW na Walne Zebranie DelegatóW;
6) wybierać i być Wybieranym do Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
skreś|enie z listy członkóW MPKZP następu.ie:
1) na pIsemne żądanie członka MPKZP, po Wcześniejszym uregulowanju Wszystkich zobowiązań Wobec

MPKZP, W tym róWnież po ustaniu zobowiązań z tytułu poręczenia pożyczki innym członkom;
2) W chwili powzięcia przez Zarząd informacji o ustaniu zatrudnien ja, z wyjątkiem przejścia na emeryturę

lub rentę;
3) w razle śmierci członka |\4PKZP;
4) na skutek uchwały Zarządu |VIPKZP podjętej W Wyniku niedopełnienia przez

Wynikających z członkostwa W lvlPKZP o których mowa w § 3 ust, 3 pkt 1-5,
Członek lVPKZP Skreślony z listy członkóW l\4PKZP na podStawie ust, 5 pkt. 1 może
do MPKZP po uplywie 6 miesięcy od dnia skreślenia na zasadach ogólnych.

7. Członek MPKZP skreślony z listy członkóW na podstawie § 3 ust, 5 pkt. 4 nie może zostać ponownie przyjęty
do MPKZP,
osobom skreŚ|onym z listy członków przysługuje zwrot WkładóW członkowskich po upływie 1-9o miesiąca od
dnia skreślenia.
Jeże|i były członek nie odbierze swoich wkładów najpóźniej do 6 miesięcy od dnia skreślenia go z listy
członkÓW, Zarząd po zatwierdzeniu bi|ansu za rok, w którym Wygasa termin odbioru WkładóW, przenosi je na
fundusz rezerwowy określony w statucie,

1 0, Wkłady członkowskie nie odebrane w terminie 12 miesięcy od przekazania ich na fundusz rezerwowy
zostają przeniesione na fundusz zapomogowy.

1 'l, Wkłady potrąca się z wynagrodzenia członkóW, W odstępach miesięcznych, Wkłady Wpłacane indywidualnie
powinny byc Wpłacone do ostatniego dnia miesiąca, za który są nalezne. Wkłady księgowane są na
indywidua|nym imiennym rachunku członka,

12. sk]adkę na KP potrąca §ię z Wynagrodzenia członkóW, W odstępach maesięcznych Jednorazową składkę
członkowską na KP na|eży Wpłacić do 31 stycznia danego roku. składki członkowskie na KP nie §odlegajĄ
zWrotoWi-
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§4
organy MPKZP

1 Wybory W MPKZP podczas Walnego zebrania DelegatóW są jawne, chyba, że któryś Z członkóW zgłosi
koniecznośc przeprowadzenia ich W sposób tajny motywując sWą prośbę W formie piseńnej

2 Uchwały Walnego Zebrania DelegatóW podejmowane są zwykłą Większością głosóW W obecności, co
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najmniej połowy liczby członkóW lub delegatóW.
Zarząd i Komisja Rewizyjna pochodzą z Wyboru.
członkowie zarządu i Komis.ii Rewizyjnej wykonują swoje funkcje społecznie,
Kadencja Zarządu i Komis.ji Rewizyjnej trwa cztery lata.
W trakcie kadencji członek ZarządulKomisji Rewizyjnej może byc odwołany z
pełnienia obowiązkóW, a takźe może się zrzec pełnienia powierzonej mu funkcjj.
W razie odwołania członka ZarządulKomisji Rewizyjnej, zrzeczenia się pełnienia
w razie skreślenia z |isty członkóW pżeprowadza sję Wybory uzupełniające,



Walne Zebranie Delegatów może byó zwyczaJne Iub nadzwyczajne.
1) Zwyczajne Walne Zebranie DelegatóW zwołUje Zażąd, co na.imniej raz W roku.
2) Nadzwyczajne wa|ne zebranie Delegatów zwołuje zarząd w razie potrzeby bądz na żądanie:

1) Komisji Rewizy,|nej;
2\ 1l3 liczby członkóW MPKZP;
3) związku zawodowego.

3) NadzwYczajne Walne Zebranie De|egatów zwołuje się nie później niź w ciągu miesiąca od dnia
zgłoszenia Żądania i nie Wcześniej niż po upływie 5 dni od Zawiadomienia członków o zebraniu.4) Do kompetencji Walnego Zebrania DelegatóW naleźy:
a) uchwalenie statutu iWprowadzanie W nim zmian;
b) Wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członkóW Komi§ji Rewizyjnej;
c) ustalenie Wysokości Wpisowego i miesięcznych WkładóW;
d) ustalanie Wysokości przyznawanych pożyczek oraz zapomóg;
e) zatwierdzanie sprawozdań i bilansów rocznych;
f) przyjmowanie sprawozdań zażądu z bieżącej działalności oraz sprawozdań iWnioskóW Komis.]i

ReWizy]ne];
g) w razie Powstania szkód i strat, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawach

ich pokrycia;
h) podejmowanie uchwał W sprawach dotyczących likwidac]i MPKZP.

zażąd składa się co najmniej z 3 członkóW,
1) zarząd na pierwszym posiedzeniu Wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza iSkarbnika

oraz ewentualnych członkóW,
2) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu (za
_, !/yjątkjem miesiąca sierpnia), z kazdego posiedzenia Zauąd MPKZP sporządza protokół.
3) Decyzje Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.
4) Decyzje Zarządu W sprawach dotyczących członkostwa, udzielonych śWiadczeń są ostateczne,5) Do kompetenc]i zażądu należy:

a) przyjmowanje członkóW iskreślanie z listy członkóW;
b) prowadzenie ewidencji członkóW,
c) przyznawanie pożyczek, ustalenie okresóW i warunków ich spłaty na Wniosek pożyczkobiorcy oraz

podejmowanie decyzji W sprawie odroczenia spłaty pożyczek;
d) przyznawanie bezzwrotnych zapomóg;
e) sprawowanie kontro|i nad terminowym i Właściwym dokonywaniem Wpłat i Wypłat oraz ich

księgowaniem;
podpisywanie dy3pozycji pieniężnych i innych dokumentóWi
prowadzenie korespondencji z członkami;
zwoływanie wa|nych zebrań delegatów oraz składanie wa|nemu zebraniu Delegatów sprawozdań
z działalności bieżącej i przedstawienie bilansóW rocznych do zatwierdzenia,
ustosunkowanie się do WnioskóW i ustaleń Komisji Rewiżyjne];
wspołdziałanje z pracownikami wyznaczonymi przez dyrektora MzJoś do prowadzenia księ9owości,
obsługi prawnej i kasowej MPKZP;
reprezentowanie interesóW M PKZP;
współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz przedstawianie jm raz w roku sprawozdania
z działalności MPKZP;

m) opracowywanie projektóW zmian do statutu;
n) informowanie członkóW o terminach posiedzeń Zarządu i Wypłat śWiadczeń;
o) prowadzenie innych spraw l\4PKZP.

Komisja Rewizyjna MPKZP składa się, co najmniej z 3 członkóW,
1) Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego isekretarza.2) Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu pizeŻ niego członkowi końisli przysługuje

plawo uczestniczenia W posiedzeniu zarządu z głosem doradczym,
3) Komisja ReWiZyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Zarządu,
4) Do Właściwości Komisji Rewizyjne.] na|eźy W szczegó|ności:

a) ochrona mienia MPKZP;
b) kontrola pżestrzegania przez Zarząd postanowień statutu;
c) czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem Wszystkich Wpłat iWypłat;
d) czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsłUgj kasowej iksięgowości MPKZP pżez MZJ)ś.

5) Komisja Rewizyjna składa na WaInym Zebraniu Delegatów sprawózdanie ze swej działalności oraz
ustosunkowuje się do działalności Zarządu MPKZP.

6) Komisja Rewizyjna pżeprowadza kontro|ę działalności NilPKZP, co najmnjej raz na kwańał,
sporządzając z każde.i przeprowadzonej kontroI i protokół,

7) w Qzie stwjerdżenia, że zarząd W swej działalności finansowej nie przestrzega przepisóW prawa,
lub, gdy działalność zażądu jest sprzeczna z interesem Społecznym Komisja Rewizyjna żąda zwołania
w trybie natychmiastowym, nadzwyczajnego walnego zebania Delegatów iwystępuje na nim
z wnioskiem o odwołanie zarzadu.

D
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h)
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k)
l)



Fundusze MPKZP oraz wys§*Uor"' uO.'"'"nrch świadczeń
1 Środki Pieni?żne MPKZP, przechowuje się na rachunkach bankowych, zgodnie z umową zawaftą przez

Zarząd z bankiem.
2 Rachunek bankowy MPKZP jest otvvierany na wniosek Zaządu13 Na środki finansowe MPKZP składają się następujące fundusze Własne:

1) Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy;
2) Fundusz rezerwowy;
3) Fundusz Zapomogowy;
4) Fundusz kasy pośmieńnej,

4 Fundusz oszczędnoŚciowo-pożyczkowy powstaje z WkładóW członkowskich, o których mowa
y§ 9_§t 3 pkt, 3) Statutu i przeznaczony jest na udzielanie członkom pożyczek gotóWkowych,
MPKZP udzie|a swoim członkom pożyczek uza|eżnionych od Wysokośii WńładóWi
1) Stan WkładóW od 40,00złdo 120,00 zł-wysokość pożyczki 1,0oo,00 na 1o rat;2) stan WkładóW od 121,00 zł do 700,oo zł - Wysokośó pożyczki 2,5O0,00 na .1o rat;
3) Stan WkładóW od 701,00 zł do 1,40o,oo zł - Wysokość pózyczki 3,5oo,o0 na 10 rat;4) Stan WkładóW od 1.401 ,00 zł do 1.600,00 zł - Wysokość póżyczki 4.2oo,oo na 12 ral,
5) Stan WkładóW od 1,601,00 zł do 2,000,oo zł- Wysokośc pozyczki 5,600,00 na 16 rat;6) Stan wkładów od 2.001,00 zł-Wysokośc pożyczki 8,o0o,00 ira 16 rat;
7) stan WkładóW od 2,001,00 zł - Wysokość pożyczki 1o,000,0o na 20 rat,5 Fundusz rezerwowy powstaje z Wpłat ,,Wpisowego", o którym mowa W § 3 ust, 3 pkt. 2) statutu oraz
z nie PodjętVch wkładów członkowskich, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,a takze ewentualnYch odselek zasądzonych przez sąd, dńwizn isubwencji. Fundusz rezerwowy
przeznaczony .'est na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń członkóW oraz odpis na fundusŻ
ZapOmogoWy.

6 Fundusz zapomogowy powstaje z odpisóW funduszu rezeMowego.1) odpis na fundusz zapomogowy tworzony jest W Wysokości 40Ólo kwoty odsetek z tytułu oprocentowania
rachunku bankowego. Fundusz ten jest przeznaczony na udzielanie zapomóg Ózłonkom w ramach
posiadanych środkóW.

2) WYsokoŚĆ zlPomo,S| Wynosi nie mniej niz 150,00 zł, maksymalna wysokość zapomogi nje może
przekroczyć kwoty 2 000,00 zł.7, Fundusz KasY PoŚmiertnej, powstaje ze składek członków KP, Fundusz ten przeznaczony jest na wypłatę

śWiadczeń z tytułu zgonu członka KP lub najbliźszego członka rodziny w Wysokości:1) Członka MPKZP w wysokości 1 Ó00,00 zł;2) Współmałżonka członka KP w wysokości 1 000,oo zł;3) Dziecka członka KP W Wysokości 600,00 zł;4\ Rodziców iteścióW członka KP w wysokości 500,00 zł.

§6
Zasady pnyznawan ia pożyczek

MPKZP PrzY MZJOŚ udziela swym członkom nieoprocentowanych poźyczek krótkoterminowych
idługoterminowych,
osobami uprawnionymi do pożyczki są członkowje opłacający regularnie wkłady przez okres min,
2 miesięcy.

|:życzki Udzjelane są na Wniosek złożony pżez Pożyczkobiorcę (Wzór Wniosku - załącznik nr 3),
Wniosek o udzielenie pożyczk|,
1) składa się,na piśmie, na odpowiednim, prawidłowo Wypełnionym formulazu, zawierającym:a) zobowiązanie pożyczkobiorcy do spłaty pozyczki w określónej ilości rat;b) oŚWiadczenie poźyczkobiorcy o Sposobie s|łaty pozyczki 1pótrącanie iat pozyczki przez listę płac,

zobowiązanie do spłaty, poż-yczki pópżez indywióualną spłitę w t<aśie tvz.lcjs fub poprzez
indyWidualny przeIeW eIektroniczny);

c) oświadczenie pożyczkobiorcy zar ierające zgodę na potrącenie pozostałej do spłaty pożyczki
,. z wkładów |ub pżez potrącenie z listy płac w przypadku skreślenia z'listy człońtow lvl'pxźp;d) w plzypadku ubiegania się o udzielenle pożyczki przewyższającej wysokość wkładów - propozycję

dwóch poręczycieIi spłaty pożyczki;
e) oświadczenie zawierające zgodę poręczycie|i 0eżeli są wymagani) na pokrycie niespłaconego

zadłużenia pozyczkobiorcy z ich wkładów l przysiugującego im wlnagrodzenla ź" pr^"ę u kaźdelo
z ich pracodaWcóW.

2) PoWinien byĆ potvvierdzony przez dyrektora placóWki, której Wnioskodawca jest pracownikiem,

^ emerytem lub rencistą, Iub osobę przez niego Upoważnioną,
3) PlacÓWki wYmienione w § 2 ust, 1.Statutu Żobowiązane są przekazac zarządowi stosowny wykaz osób

upowaźnionych wraz z karląwzorów podpisów,

1,

2.

3,
4,



5. PoŻyczkobiorca może We Wniosku o udzielenie pożyczki zadeklarowaó spłatę pożyczki W okresie krótszym
niź określony W § 5 ust, 4,

6, Zarząd MPKZP W uzasadnionych przypadkach moze nie wyrazić zgody na zadeklarowany przez
poźyczkobiorcę okres spłaty pożyczki.

7. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie wyrazi zgody na zmianę terminu spłaty pożyczki, Zarząd ma pruwo
rozpatrzyć Wniosek negatywnie,

8, Wnioski rozpatryWane są W kolejności Wpływu, z
o pożyczkę, którzy nie korzystali z niej przez okres,
W pieMszej kole]ności.

pż ysługującej

przez te same osoby, które

czego Wnioski poźyczkobiorcóW ubiegających się
co najmnlej ostatnich dwóch lat rozpatryWane są

12.
13,

9. Członek |\4PKZP moźe byc jednocześnie poręczycielem maksymalnie trzech pożyczek.
10. Poręczycielami mo9ą być Wyłącznie członkowie MPKZP opłacający wkłady członłowskie.
11. Poręczycie|ami nie mogą być:,1) członkowie Za rządu MPKZP,,

2) Członkowie Komisji Rewizyjnej MPKZP;
3) Pracownicy prowadzący księgowość NłPKZP;
4) Pracownicy pozostający w okresie wypowiedzenia umowy o pfacę, za wyjątkiem osób, którym umowa

Zostaje rozwiązana ze Wzg|ędu na przelście na emeryturę bądź rentę;
5) Pracownicy zatrudnieni na czas krótszy niź okres spłat zaciągniętej pożyczki|
6) Pracownicy w czasie kożystania z urlopu bezpłatnego;
7) Pracownicy W czasie korzystania z urlopu Wychowawczego;
8) członkowie, którzy zalegają W opłacaniu WkładóW.
Kole.inej pożyczki moźna udzielió po spłaceniu poprzednio pobranej,
MPKZP moźe W Wyjątkowych sytuac.Jach uzasadnionych Wydarzeniami losowymi udzielać pożyczek
uzupełniających W ramach posiadanych środkóW.

14, Pożyczek uzupełniających MPKZP udziela Według następujących zasad:
1) lączna suma zadłużenia nie moze przewyższać maksymalnej Wysokości

poźyczkobiorcy (ze wzg|ędu na Wysokośc WkładóW);
2) Warunkiem udzielenia poźyczki uzupełniającej jest poręczenie jej Spłaty

poręczyły pożyczkę niespłaconą.

§7
Zasady przyznawan ia zapomóg

1. osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie zapomogi są członkowie MPKZP, którzy WpłaciIi
Wpisowe jWpłacali regularnie miesięczne Wkłady przez okres min. 10 miesięcy.

2. Zapomoga może byc przyznana W szczególności w związku z:
a) Klęską źywiołową (np,: powódź, pozar, huragan);
b) Kradzieżą,,
c) Przewlekłą chorobą;
d) lnnym zdarzeniem |osowym,

3, PodstawĘ_łVypłaty zapomogi stanowi umotywowany Wniosek (wzór wniosku _ załącznik nr 4) złożony pżez
członka MPKZP. Do Wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdza]ące zaistniał{ sytuację,

4. DecyĄę o przyznaniu zapomogi podejmuje Zażąd,
5, Decyzja Zarządu odmawiająca plzyznanie zapomogi jest ostateczna,
6, W przypadku WątpliwoŚci zarząd może Wystąpió do Wnioskodawcy o udzie|enie dodatkowych Wyjaśnień lub

dostarczenie dodatkowych dokumentóW i rozpatrzyó Wniosek na dodatkowym posiedzeniu'Zarząóu,

Zasady plzyznaw"ni" §uii"a"."n z tytułu zgonu

1, Świadcze_nla z KP prżysługuje członkom MPKZP orazosobom pżez nich uposażonym (W przypadku śmierci

^ 9zł9n|a KP) podrłarunkiem regularnego opłacania mjesięcznej składki członkowskiój2, Swiadczenia zKP przyznawane są przez Zarząd MPKZP na pódstawie wniosku człońka Kp (wzórwniosku-
załącznik nr 5) lub osoby uposażonej wraz z dokumentami potwierdzającymi Wypłatę należnego śWiadczenia
tj, aktu zgonu lub jego odpisu,

3. Zarząd odmawia Wypłaty śWiadczenia z KP w przypadku złożenia Wniosku o Wypłatę śWiadczenia z tytułu
zgonu, który nastąpił przed dniem pżyjęcia do KP.

4, W PrzYPadku braku środków w związku z dużą |iczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków, Zalząd może
WypłaciÓ Śjviadczenie W późniejszym terminie, nie później jednak niż do 6 miesięcy od prŻyznania
świadczenia.

§9
Tryb udzielania i wypłacania świadczeń

1, PoŻyczk| zapomogi oraz śWiadczenia z KP udzielane są na podstawie złożonych odpowiednich WnioskóW
oraz innych dokumentóW okreś|onych W ninieJszym Statucie,



2, Wnioski o Wypłatę śWiadczeń składa się u pracownika MZJoś prowadzącego obsługę księgową MPKZP
W terminie do 1ołego kazdego miesiącaI

3. Wnioski o udzielenie pożyczek, zapomóg oraz innych świadczeń, czy likwidacji wniesionych wkładów, będą
rozpatrywane nie później niz W ciągu 30 dni od dnia ich złoźenia, z uwzględnieniem terminóW posiedzeń
Zażądu MPKZP (za Wyjątkiem sierpnia),

4. Pożyczki ipozostałe świadczenia, Wypłacanie są W terminie do 10 dni od daty ich przyznania.

§10
zasady spłaty pożyczek

1, Udzie|ane pożyczki podlegają spłacie W terminach i ratach usta|onych przy ich przyznawaniu,
2. spłata pożyczki następu.ie W miesięcznych ratach, począWszy od trzeciego miesiąca kalendarzowego

następującego po miesiącu, W którym pożyczka została udzielona (np, dla pożyczki udzie|onej W styczniu
miesiącem płatności pieMszej raty jest kwiecień, d|a czeMca - Wrzesień, d|a października - styczeń
następnego roku, itd.),

3. Rata za dany miesiąc jest WymagaIna W terminie do ostatniego dnia danego miesiąca,
4. Raty pożyczki potrącane są za zgodą pożyczkobiorcy przez |istę płac, Wpłacane W kasie MZJoś lub na

rachunek bankowy MPKZP,
5. W przypadku Wcześniejszej spłaty pozyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest poinformowaó osobę

odpowiedziaIną za prowadzenie księgowości MPKZP.
6. W uzasadnionych przypadkach Wydarzeniami losowymi, na pisemny Wnio§ek Pożyczkobiorcy, za Zgodą

poręczycieli, Zarząd MPKZP może podjąó decyzję o:
1) odroczeniu Spłaty pożyczki na okres nie dłuższy niż6 miesięcy,
2) obniźeniu rat pożyczki.

§11
Likwidacia zadłużeń

1 , W razie skreślenia z listy członkóW N4PKZP, W związku z reorganizacją |\4PKZP, członka posiadającego
zadłuźenie, zadłużenie to pod|ega potrąceniu z wkładów członka, a przy braku pełnego pokrycia z Wkładu na
spłatę zadłużenia reszty długu, na|eżnośó spłaca W ratach na zasadach ustalonych W Statucie,

2, W pżypadku skreś|enia z listy członkóW MPKZP (na podstawie § 3 ust. 5 pkt. 4)), spłata zadłUżenia jest
natychmiast vr'ymagalna, niezależnie od terminów spłaty ustalonych przy udzielaniu pożyczk| Na rachunek
tego zadłużenia zalicza się posiadane przez członka Wkłady, a resztę potrąca się z najbliźszego
Wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub zasiłku Wychowawczego dłużnika,

3, W przypadku rezygnacji z członkowstwa W MPKZP pżez poręczyciela, dłużnik może przedstawić nowego
poręczyciela. Jeżeli kwota zadłuźenia pożyczkobiorcy jest mniejsza od jego WkładóW, Wystarczy pisemna
zgoda pozostałego poręczycie|a, Dopiero po ustaniu zobowiązań z tytułu poręczenia pożyczki można
członka skreś|ió z listy członkóW l\łPKZP.

4. Jeżeli zobowiązany do spłaty poźyczki Wobec MPKZP zadłużenia nie spłaca, Wzywa się 90 pisemnie do
uregulowania należności, wyznaczając termin spłaty, Koplę Wezwania doręcza się poręczycielom, W razie
nie dokonania Wpłaty W Wyznaczonym terminie Zarząd MPKZP ma prawo pokryó to zadłużenie z WkładóW
poręczycieli do całkowitego Ustania zadłUżenia,

5, Jeżeli wkłady dłużnika oraz wkłady poręczycieli nie zaspokoją na|eżności dłużnika względem MPKZP
Zarząd uprawniony jest do dochodzenia należności z tytułU niespłaconego zadłużenia na drodze sądowej
zarówno od dłużnika jak i poręczycieli,

6, W razie śmierci poźyczkobiorcy jego zadłużenie nie podlega Spłacje przez poręczycieli.
7, W poczet zadłużenia zmarłego pożyczkobiorcy zalicza się jego Wkłady a spłaty pozostałej części mozna

dochodzjc od spadkobiercóW zmarłego, W razie trudnoścj W ściągnięciu należności można zadłużenie
umożyó W ciężar funduszu rezerwowego,

8, W pzypadku śmierci poręczycie|a, Zażąd MPKZP w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tym fakcie
Wzywa pożyczkobiorcę do Wskazania innego poręczyciela,

9, Pożyczkobiorca, W odpowiedzi na Wezwanie, o którym mowa w pkt, 8), zobowiązany jest do przedstawienia
nowego poręczyciela W terminie 30 dni od otrzymania Wezwania,

10, Jeżeli kwota zadłużenia pożyczkobiorcy jest mniejsza od jego WkładóW, zarząd może odstąpić od żądania
przedstawienia nowego poręczyciela W miejsce poręczyciela zmarłego pod warunkiem przedstaWienia przez
pożyczkobiorcę pisemnej z9ody pozostałego poręczyciela.

§12
Likwidacja MPKzP

1 , W przypadku |ikwidacji MZJoś lub zmniejszenia się liczby członkóW MPKZP poniżej 10 osób, bądż Ież
W przypadku odstąpienia Wszystkich placóWek należących do MPKZP, MPKZP przechodzi W stan |ikwidacji
na podstawie uchWały Walnego Zebrania DelegatóW,

2, Likwidacja MPKZP ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz zaprzestanie
przyjmowania nowych członkóW,



Uchwała o likwidacji MPKZP okreś|a przeznaczenie środków pozostających na funduszu rezerwowym po
całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i WkładóW członkowskich
U_chwałę o likwidacji MPKZP, z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem
dłużnikÓW do spłaty należności oraz wyznaczeniern trzymiesięcznego teiminu zgłaŚzania rcszczeń przez
wierzycieli, przekazuje się do wiadomości wszystkich członków,
Z dniem powzlęcia decyĄi o likwidacji MPKZP zaprzeslaje się przyjmowania WkładóW członkowskich, Wypłat
pożyczek oraz przyjmowania nowych członkóW,
Dla przeprowadzenia likwidacji MPKZP WaIne Zebranie DelegatóW powołuje komisję |ikwidacyjną,
W składzie, co najmniej 3 osób,
Komjsja likwidacyjna wchodzi W prawa i obowiązki Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
Likwidacja Nłpkzp powinna być zakończona w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o jej
likwidacjj, nie moźe jednak przekroczyć okresu likwidacji zakładu pracy,

nacnunłolv*le mpxzp
Rachunkowość MPKZP .Jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości,
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy,
RachunkowoŚĆ MPKZP obejmująca ewidencję wpływów i WydatkóW oraz imienne rachunki członkóW jest
prowadzona W spoSób obejmUjący Wszystkie operacje finansowo-rozliczeniowe.
Zapisy dokonywane są na kontach głóWnych (syntetycznych) i Szczegółowych (analitycznych), zgodnie
z zakładowym planem kont dla Mpkzp plzy fvlzJoś, z zastosowaniem prógramu komputeiowego,
Podstawę zaPisóW księgowych stanowią prawidłowo sporządzone dowod' księ9owe, opracoriane zgodnie
z lnstrukcją objegu dokumentów dla MPKZP przy MZJoś,
Rachunkowości MPKZP nie mogą prowadzić czlonkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
[lv vle5ąq_nu mogą prowadzić członkowie Zarządu, Komisji Rewiz}jne1 oróŻ Ósooa prowadząca
księgowośc MPKZP.
Roczne sprawozdanie finansowe podpisuje księgowy odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości,
zażąd, oraz Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli działalnośói MPKZP, Protokół kontroli dołącza
się do rocznego sprawozdania finansowego, które podIega zatWierdzeniu przez Walne Zebranie Delegatów,

§14
postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Rady
Ministńw z dnia 19 grudnia 1992 r, w sprawie pracowniczych kas 

'żapomogówo-pozycziowych 
oraż

społdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładactr pracy (Dz, U, ziggz'r. Ńr 10o poz. 502)
oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t,j, Dz, U. z2014 r. poz. 121 ze zm.\.
Sądem właścjwym do rozpatrywania sporów jest sąd MaŚciwy d|a siedziby MPKZP,
Traci moc Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-bożyczkowej w Miejskim Zespole Jednostek
oŚWiatowych z dnia 25 Września 2oo2 r. ze zm. oraz Regulamin Udzielania świódczeń, likwida)ji zadłużeń
!te!zr7yłq9we| Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Kasy Pośmiertnej działającej w Miejsk|m Zespole
Jednostek OŚWiatowvch w Knurowie z dnia 01,06,201 1 r. oraz Regutamin funais2u'zapomĆgowego pKZp
w MZJOŚ w Knurowie z 19,04,2000 r,
Statut przyjęto na Walnym Zefianiu DelegatóW Międzyzakładowej Pracownic,Zej KasV Zapomoqowo-
|ożYczkowej przy Miejskim Zespole Jednostek ośwlatowyih w Knurowie w anlu: ,?..| 1łłińI r ńłr< k./:.ł.
Statut wchodzi wżyciezdniem przyjęcia, z mocą obowiąŻującą od .4 _(ilc1:łŻ< Zc,ł:, n
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