
                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 Załącznik Nr 2 

                                                 REGULAMIN  ZARZĄDU 
MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ                                     

przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku zwana dalej MPKZP 

 

MPKZP  działa w oparciu o przepisy Ustawy o związkach zawodowych z dn.23 maja 1991r. ,Dz.U. z 2001 

r. nr 79 poz.854, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 roku w sprawie PKZP                         

w zakładach pracy (Dz.U. z 1992r.Nr 100 poz.502) oraz Statutu MPKZP. 

§ 1 

MPKZP działa na terenie powiatu oleckiego obejmując placówki oświatowe i pracowników urzędów 

gmin w gminach: Olecko, Wieliczki, Kowale Oleckie  i Świętajno. 

§ 2 

W imieniu MPKZP działa Zarząd w 4-osobowym składzie, wybieranym przez Walne Zebranie Delegatów: 

                                                                                                                                          

                       a) Przewodniczący – Dorota Dzienisiewicz 

                       b) Zastępca Przewodniczącego – Barbara Gulbierz 

                       c) Sekretarz – Łuckiewicz Teresa 

d) członek - Toczyłowski Kazimierz  

§ 3 

Zakłady pracy, w których członkowie deklarują przynależność do MPKZP działają na podstawie zawartych 

Porozumień pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, a zakładami pracy                  

i partycypują w kosztach utrzymania i funkcjonowania MPKZP proporcjonalnie do liczby członków 

(pracowników oraz emerytów i rencistów). 

Koszty obejmują opłaty z tytułu: 

-  zużycia energii elektrycznej, 

- wodno-kanalizacyjne, 

- opłat pocztowych, 

- opłat bankowych, 

- usług telekomunikacyjnych, 

- zużycie niezbędnych materiałów biurowych. 



Opłaty wnoszone są w wysokości 4 zł (słownie cztery złotych) miesięcznie od każdego członka                          

do 20-tego każdego miesiąca.  

Notę obciążeniową wraz z listą członków wystawia  na mocy Porozumienia MPKZP przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku do 10-tego każdego miesiąca. 

§ 4 

Deklaracje członkowskie mogą składać zarówno zatrudnieni w oświacie powiatu oleckiego , jak również 

emeryci  i renciści. 

§ 5 

Przy wstępowaniu do zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Nr  100, poz.502, pobierane jest               

tzw. wpisowe w wysokości 50 zł. wpłacane przez wstępującego. Kwoty te gromadzone są na funduszu 

zapomogowo – pożyczkowym MPKZP. 

§ 6 

Fundusze MPKZP składają się z funduszu oszczędnościowo – pożyczkowego (wkłady i pożyczki), funduszu 

zapomogowego i funduszu rezerwowego (różne wpłaty obejmujące odsetki bankowe, darowizny, kwoty 

tzw. wpisowego). 

§ 7 

Fundusz oszczędnościowo- pożyczkowy MPKZP tworzony jest z zadeklarowanych, comiesięcznych 

wkładów wszystkich członków z wyłączeniem emerytów i rencistów, potrącanych na listach płac                         

lub wpłacanych bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez MPKZP. 

§ 8 

Wkłady członkowskie oraz pożyczki są nieoprocentowane. Miesięczne wkłady w wysokości  50 zł 

miesięcznie, na wniosek członka mogą ulegać zwiększeniu (wielokrotność 50 zł). 

§ 9 

1.Środki finansowe są przechowywane na rachunku bankowym. W związku z obrotem bezgotówkowym 

wszelkie wpłaty należy dokonywać w banku. Wpłaty gotówkowe do  kasy nie będą przyjmowane. 

2.MPKZ-P przy SP Nr2 w Olecku postanawia w dalszym ciągu używać konta w Banku Spółdzielczym                    

w Olecku, ul. Cicha 2 o numerze rachunku: 14 9339 0006 0000 0008 0305 0001 zmieniając jedynie 

dysponentów  w.w. konta oraz nowej nazwy (Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-

Pożyczkowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku). 

3.Środki finansowe dotyczące obsługi technicznej, prawnej oraz finansowo - księgowej będą 

przekazywane na konto Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku: Bank Polski PKO BP 

Oddział w Olecku nr konta: 26 1020 4724 0000 3302 0007 5028. 

§ 10 

Kolejność przyznawania pożyczek ustala się według składanych wniosków. 



§ 11 

Warunkiem udzielenia pożyczki jest złożenie wniosku z poręczeniem  dwóch żyrantów spośród członków  

MPKZP, z zastrzeżeniem, iż członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej MPKZP nie mogą być żyrantami 

pożyczkobiorcy.  

§ 12 

Wysokość pożyczki ustala się na 5-ciokrotność zgromadzonych wkładów i nie więcej niż                

10.000,00 zł.(słownie dziesięć tysięcy). 

§ 13 

Udzielona pożyczka podlega spłacie w następujących ratach: 

-pożyczka do 3.000,-  w 15-tu ratach po 200 zł. miesięcznie 

-pożyczka do 6.000,-  w 15-tu ratach po 400 zł. miesięcznie 

-pożyczka do 8.000,-  w 18-tu ratach po 450 zł. miesięcznie 

--pożyczka do 10.000,-  w 20-tu ratach po 500 zł. miesięcznie. 

§ 14 

Spłata pożyczki rozpoczyna się od następnego miesiąca od dnia jej otrzymania. 

§ 15 

Złożenie kolejnego wniosku o pożyczkę może nastąpić po spłaceniu poprzedniej pożyczki.  

W wyjątkowych wypadkach mogą być przyznawane tzw. „chwilówki” do 3.000,-zł. lub pożyczki 

uzupełniające. 

§ 16 

W miarę posiadanych środków Zarząd może udzielić bezzwrotnej zapomogi w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach (klęsk losowych). 

§ 17 

W razie śmierci członka MPKZP stosuje się zapisy zawarte w Deklaracji przystąpienia członka                    

do MPKZP.  

§ 18 

Działalność Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej MPKZP co najmniej 2 razy w roku. 

§ 19 

Sprawozdania finansowe w formie uproszczonej składane są  do księgowości  Szkoły Podstawowej Nr 2 

im. Mikołaja Kopernika w Olecku co kwartał, a sprawozdanie  za rok obrachunkowy do 20-tego stycznia 

następnego roku. 

§ 20 

Pozostałe przepisy nie ujęte w niniejszym Regulaminie regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dn.19 grudnia 1992r. (Dz.U. Nr 100,poz.502). 



§ 21 

Wszelkie zmiany do Regulaminu MPKZP wymagają zatwierdzenia przez Walne Zebranie w formie 

aneksu. 

§ 22 

Niniejszy Regulamin uchwalono na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 19 października 2017r.  

 

 

     Opracował Zarząd MPKZP przy Szkole Podstawowej Nr 2 
     im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

 
 

 

 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Deklaracja członkowska. 

2. Wniosek o pożyczkę. 

3. Wniosek o przeksięgowanie wkładów na spłatę części pożyczki. 

4. Wniosek o wycofanie wkładów. 

5. Wniosek o prolongatę spłat rat pożyczki. 

6. Umowa z  Zarządem  MPKZP w sprawie udzielenia pomocy organizacyjno-prawnej oraz obsługi 

finansowo-księgowej. 

7. Porozumienia z pracodawcami. 

 

 


