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STATUT 
MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY  

ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ  
przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku,  

ul. Słowiańska 1 
 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

              Statut niniejszy określa szczegółowe zasady organizowania i działania Międzyzakładowej 

Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika                       

w Olecku zwanej dalej „MPKZP”.  MPKZP działa na terenie powiatu oleckiego. 

§ 2 

Celem MPKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek  krótkoterminowych 

oraz zapomóg, w miarę posiadanych środków, na zasadach określonych w niniejszym statucie. 

§ 3 

Nadzór społeczny nad MPKZP sprawują związki zawodowe, działające w oświacie powiatu oleckiego. 

§ 4 

Członkowie MPKZP  wpłacają wpisowe oraz miesięczne wkłady w wysokości ustalonej przez Zarząd 

MPKZP. 

§ 5 

Wkład członkowski oraz pożyczka udzielona członkowi MPKZP nie są oprocentowane. 

§ 6 

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

§ 7 

Za zobowiązania MKZP odpowiadają jej członkowie solidarnie, do wysokości swoich wkładów. 

§ 8 

Obsługę organizacyjną i prawną oraz obsługę finansowo-księgową MKZP sprawuje pracodawca zgodnie               

z wytycznymi zawartymi w umowie pomiędzy MPKZP i pracodawcą oraz zasadami wynikającymi                           

z Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas 



zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502 z późn. zm.). 

 
II. CZŁONKOWIE  MPKZP 

§ 9 

1.Członkiem MPKZP może być każdy pracownik, emeryt lub rencista , były pracownik 

szkoły/przedszkola/placówki oświatowej. 

2.Członkowie przyjmowani są do MPKZP na podstawie złożonej deklaracji, której wzór stanowi załącznik 

Nr 1. 

3. Decyzję o przyjęciu podejmuje zarząd MPKZP na najbliższym posiedzeniu od dnia złożenia deklaracji, 

nie później niż w ciągu miesiąca. 

§10 

Członek MPKZP jest zobowiązany: 

 wpłacić wpisowe, 

 wpłacać miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącenie wkładu z wynagrodzenia 

za pracę, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego, 

 przestrzegać przepisów statutu oraz uchwał  organów MPKZP, 

 terminowo spłacać zaciągnięte pożyczki, zgodnie z deklaracją na wniosku, 

 dbać o rozwój MPKZP i usprawnienie jej pracy. 

§ 11 

Członek MPKZP ma prawo: 

 gromadzić oszczędności w MPKZP według zasad określonych w statucie, 

 korzystać z pożyczek, 

 w razie zdarzeń losowych ubiegać się o udzielenie zapomogi, 

 brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia. 

§ 12 

Uprawnienia określone w § 9 pkt 1 nabywane są  z chwilą przyjęcia w poczet członków MPKZP. 

Pozostałe uprawnienia określone w § 11  nabywane są  po wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych 

wkładów miesięcznych. 

§ 13 

Skreślenie z listy członków MPKZP następuje : 

 na pisemne żądanie członka , 

 w razie ustania zatrudnienia oświacie– z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę, 



 w razie śmierci członka MPKZP, 

 na skutek decyzji zarządu MPKZP, podjętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków 

określonych w § 10 bez możliwości ponownego przystąpienia w poczet członków MKZP. 

 

§ 14 

1.Osobom skreślonym z listy członków przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich w terminie                       

nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia pisemnego wniosku. 

2.Osoby skreślone z listy członków MPKZP powinny swoje wkłady odebrać najpóźniej w ciągu 12 miesięcy 

od dnia skreślenia. Jeżeli były członek MPKZP nie odbierze wkładów w tym terminie, zarząd  

MPKZP po zatwierdzeniu bilansu za rok, w którym nastąpiło skreślenie członka z listy, przenosi niepojęte 

wkłady na fundusz rezerwowy. 

3.Roszczenia z tytułu niepodjętych wkładów przedawniają się na zasadach ogólnych. 

4.W przypadku śmierci członka MPKZP, zwrot niepodjętych wkładów przysługuje osobie upoważnionej 

przez danego członka w deklaracji przystąpienia do MPKZP. 

§ 15. 

Członkowie MPKZP skreśleni z listy członków  na własne żądanie mogą być ponownie przyjęci do 

MPKZP: 

1) po upływie 3 miesięcy od dnia skreślenia po wpłaceniu 75% wycofanego uprzednio wkładu 

członkowskiego 

2)po upływie 12 miesięcy od dnia skreślenia – na zasadach ogólnych. 

§ 16. 

1. Członek MPKZP, którego stan wkładów osiągnął 50 % kwoty maksymalnej pożyczki, może wycofać 

część wkładów tak, aby pozostało na jego imiennym rachunku nie mniej niż 500,00 złotych (słownie 

złotych pięćset). 

2.Zgromadzone wkłady członka MPKZP posiadającego zadłużenie zalicza się na poczet niespłaconego 

zadłużenia. 

3.Wkłady wycofuje się na pisemny wniosek członka, który rozpatruje zarząd na najbliższym posiedzeniu 

od dnia złożenia wniosku. 

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

i wychowawczych, zarząd może zawiesić obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich             

do czasu powrotu z urlopu. Osoby korzystające z tego zwolnienia mogą otrzymać pożyczkę tylko                     

do wysokości zgromadzonego wkładu członkowskiego. 



III. ORGANY MPKZP 

§ 17 

Organami MPKZP są: 

 Walne Zebranie Członków  (delegatów), 

 Zarząd , 

 Komisja Rewizyjna. 

§ 18. 

1. Uchwały organów MPKZP zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej   połowy     

liczby członków (delegatów). W przypadku równej liczby głosów, głosowanie powtarza się. 

2.Członka Zarządu wyłącza się z rozpatrywania i podejmowania uchwał w sprawie własnego wniosku              

lub wniosku członka rodziny o świadczenie z MPKZP. Wyłączonego członka Zarządu nie zalicza się                      

do kworum przy głosowaniu.                                                                                                   

3. Zarząd i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru. 

 
§ 19 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa  cztery lata. W trakcie kadencji członek organu MPKZP 

może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W razie odwołania członka organu 

MPKZP, zrzeczenia się przez niego pełnienia funkcji lub w razie ustania z nim stosunku pracy – 

przeprowadza się wybory uzupełniające. 

2.Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

A. WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW 

§ 20 

1. Walne zebranie członków (delegatów) może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków (delegatów) powołuje Zarząd, co najmniej raz na cztery lata.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w razie potrzeby lub na pisemny wniosek: 

 Komisji Rewizyjnej, 

 2/3 liczby członków MPKZP, 

 związków zawodowych.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (delegatów) zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca                

od dnia zgłoszenia wniosku i nie wcześniej niż po upływie 5 dni od zawiadomienia członków  

MPKZP o zebraniu. 



§ 21 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (delegatów) MPKZP należy między innymi: 

 uchwalenie statutu i wprowadzenie w nim zmian, 

 wybór i odwoływanie członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej, 

 ustalenie wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członkowskich, 

 zatwierdzenie sprawozdań i bilansów rocznych, 

 przyjmowanie sprawozdań Zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków Komisji 

Rewizyjnej, 

 w razie powstania szkód i strat, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji                           

w sprawach ich pokrycia, 

 podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji MPKZP, 

 podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie zastrzeżonych dla innych organów. 

B. ZARZĄD MPKZP 

§ 22 

1.  Zarząd składa się co najmniej z 4 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród 

członków MPKZP. 

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę, sekretarza                          

i członka zarządu. 

§ 23 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.                                      

2.Termin comiesięcznych posiedzeń oraz ostatecznej daty przyjmowania wniosków o pożyczki i zapomogi 

określa w drodze uchwały Zarząd i podaje do wiadomości członków w sposób zwyczajowo przyjęty.  

3.Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać nazwiska członków 

Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, zapisy w rozstrzyganych kwestiach oraz zdania odrębne                                                  

z uzasadnieniem, jeżeli decyzje nie były podejmowane jednomyślnie. 

4.Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach w składzie minimum 3 osobowym. 

Członkowie Zarządu nie uczestniczący w posiedzeniu winni przed kolejnym posiedzeniem  zapoznać się                         

z protokołem i potwierdzić to pisemnie. 

§ 24 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

 przyjmowanie członków MPKZP i skreślanie ich z listy, 



 prowadzenie ewidencji członków MPKZP, 

 prowadzenie polityki w zakresie udzielania świadczeń, 

 przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłaty, 

 podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia spłaty pożyczek, 

 przyznawanie zapomóg, 

 przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot wkładów członkowskich lub ich 

przeksięgowanie na spłatę części pożyczki , 

 sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat  

       oraz księgowaniem tych operacji, 

 podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów, 

 zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów), 

 składanie Walnemu Zebraniu Członków (delegatów) sprawozdań z działalności bieżącej oraz 

przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzenia, 

 rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych, 

 ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej, 

 współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz przedstawienie im raz w roku sprawozdania                 

z działalności MPKZP, 

 współdziałanie z pracownikami wyznaczonymi przez zakład pracy do prowadzenia, obsługi 

finansowo-księgowej i obsługi prawnej MPKZP. 

 Prowadzenie innych spraw MPKZP. 

§ 25 

        Zarząd MPKZP reprezentuje interesy MPKZP na zewnątrz. 

C. KOMISJA  REWIZYJNA 

§ 26 

1. Komisja Rewizyjna MPKZP składa się  z 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków 

(delegatów) spośród członków MPKZP. 

2.Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego                       

i sekretarza. 

§ 27 

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji przysługuje 

prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym. 



§ 28 

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Zarządu MPKZP. 

2.Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

 ochrona mienia MPKZP, 

 kontrola przestrzegania przez Zarząd postanowień statutu, 

 czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat, 

 czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej i obsługi prawnej MPKZP 

przez zakład pracy. 

3. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Członków (delegatów)MPKZP sprawozdanie ze swojej 

działalności oraz ustosunkowanie się do działalności Zarządu. 

4.Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności MPKZP co najmniej dwa razy w roku, 

sporządzając protokół. 

§ 29 

W razie stwierdzenia , że Zarząd MPKZP w swojej działalności finansowej nie przestrzega przepisów 

prawa lub gdy działalność Zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, Komisja Rewizyjna żąda 

zwołania w trybie natychmiastowym Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (delegatów)                                

i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie zarządu MPKZP. 

IV. FUNDUSZE MPKZP 

§ 30 

Na środki finansowe MPKZP składają się następujące fundusze : 

 fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy, 

 fundusz zapomogowy, 

 fundusz rezerwowy. 

§ 31 

1.Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i przeznaczony jest                              

na udzielanie pożyczek gotówkowych. 

  2. Wkłady członkowskie wnoszone są co miesiąc, w wysokości określonej w załączniku Nr 3, o których 

mowa w § 11 ust.2 Statutu. Wkłady zapisuje się na imiennym rachunku członka MPKZP. 

  3. Wkłady członkowskie MPKZP mogą być potrącane, za zgodą członka, z wynagrodzenia, zasiłku 

chorobowego lub zasiłku wychowawczego. 

  4. Emeryci i renciści swoje wkłady MPKZP  przekazują na rachunek bankowy MPKZP. 



5.Członkowie MPKZP mogą wpłacać miesięcznie lub jednorazowo większe wkłady niż ustalono                                      

w załączniku Nr 3. 

6.Emeryci i renciści pozostający członkami MPKZP mogą być na pisemny wniosek zwolnieni                                

od dokonywania wpłat miesięcznych wkładów członkowskich z zachowaniem prawa do korzystania                     

z pożyczek do wysokości 5-ciokrotnego zgromadzonego wkładu. 

7.W stosunku do osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, na ich pisemny 

wniosek, można zawiesić obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich do czasu podjęcia 

pracy. Osoby korzystające z tego zwolnienia mogą otrzymać pożyczkę do wysokości zgromadzonego 

wkładu. 

8.Pisemne wnioski, o których mowa w ust.5,6 i 7 rozpatruje Zarząd. 

§ 32 

Fundusz rezerwowy powstaje z: 

           1) wpłat wpisowego, wnoszonych przez członków wstępujących do MPKZP,  

            2) niepodjętych zwrotów wkładów członkowskich, 

            3) odsetek od lokat terminowych i odsetek zasądzonych przez sąd, 

            4) subwencji i darowizn. 

§ 33 

Fundusz rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń członków, na 

odpis na fundusz zapomogowy w wysokości 20% wartości funduszu rezerwowego oraz na pokrycie 

kosztów dojazdu członków zarządu na posiedzenia. 

§ 34 

1.Fundusz zapomogowy powstaje z: 

 odpisów z funduszu rezerwowego MPKZP, 

 dobrowolnych wpłat. 

 2.Fundusz zapomogowy jest przeznaczony na udzielanie zapomóg członkom MPKZP w razie 

szczególnych wydarzeń losowych. 

3.Odpis na fundusz zapomogowy tworzy się na koniec roku obrachunkowego. 

 
§ 35 

1.Fundusz rozliczeniowy z zakładami pracy (szkołami) powstaje z opłat wnoszonych przez pracodawców 

członków MPKZP i jest przeznaczony na utrzymanie MPKZP. 

2.Zarząd prowadzi odpowiednią politykę zmierzającą do pozyskania subwencji, darowizn i dobrowolnych 



wpłat członków. 

§ 36 

1.Zarząd powinien dołożyć odpowiednich starań, by powiększyć zasoby finansowe MPKZP poprzez 

przechowywanie niezagospodarowanych środków zgromadzonych na funduszach, o których mowa                

w  § 34 - § 35. 

§ 37 

1. Środki pieniężne MPKZP przechowywane są na rachunkach bankowych. 

2. Rachunki bankowe MPKZP są otwierane na wniosek Zarządu. 

3. Zarząd wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi rachunkami. 

 

V. ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ  MPKZP 

A.  POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE 

§ 38 

1. Pożyczek krótkoterminowych (tzw. chwilówek) udziela się według następujących zasad : 

    1) pożyczki krótkoterminowe mogą być udzielane w wysokości określonej przez Zarząd 

    2) pożyczki udziela się na pisemny wniosek członka MPKZP sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 2 

    3) uzyskanie pożyczki krótkoterminowej wymaga zatwierdzenia przez czterech członków Zarządu, 

poza     

        posiedzeniami Zarządu określonymi w §25 ust.1 

    4) pożyczka krótkoterminowa podlega spłacie indywidualnie przez pożyczkobiorcę do kasy                            

lub na konto bankowe MPKZP 

    5) członek, który nie spłacił w terminie zaciągniętej pożyczki w ciągu kolejnego roku, licząc od    

        dnia spłaty, nie otrzyma pożyczki, o której mowa w  § 38. 

 

B. ZAPOMOGI LOSOWE 

§ 39 
 W razie szczególnych zdarzeń losowych Zarząd może przyznać członkowi zapomogę losową w 

ramach posiadanych środków. 
  Osobami uprawnionymi do ubiegania się o zapomogę są członkowie MPKZP. 

 Uzasadniony pisemny wniosek składa do Zarządu MPKZP członek MPKZP lub związki zawodowe. 



 O zapomogę może ubiegać się członek MPKZP, który: 

 uległ ciężkiemu wypadkowi 

 zapadł na chorobę nieuleczalną 

 cierpi na schorzenia przewlekłe 

 przeszedł skomplikowaną operację 

 został dotknięty klęską żywiołową 

 dotknęła śmierć współmałżonka, dziecka, rodziców przez okres 12 miesięcy od daty zgonu. 

5. Zapomogę losową przyznaje się ze środków zgromadzonych w funduszu zapomogowym w miarę 

posiadanych środków nie częściej niż 1 raz w roku, z wyjątkiem zapomóg z tytułu śmierci. 

6.  Zapomoga losowa przydzielana jest w kwotach określonych w załączniku Nr 4 do Statutu MPKZP. 

7. W przypadku zdarzeń losowych osoba ubiegająca się o zapomogę przedstawia odpowiednie 

zaświadczenia potwierdzające zaistniałą sytuację. 

 

C.   POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

§ 40 
Porozumienia z zakładami pracy w sprawie utrzymania MPKZP przy Szkole Podstawowej Nr 2                             

im. Mikołaja Kopernika w Olecku zawiera Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. 

Zakłady pracy wpłacają należności zgodnie z wystawioną notą obciążeniową (uwzględniającą listę 

członków, w tym emerytów i rencistów) na konto bankowe Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja 

Kopernika w Olecku. 

§ 41 

 W razie skreślenia z listy członków MPKZP, członka posiadającego zadłużenie, podlega                                

ono potrąceniu z wkładów. 

 Przy braku pełnego pokrycia z wkładu na spłatę zadłużenia resztę długu spłaca pracownik do kasy  

lub na konto MPKZP jednorazowo lub w ratach na zasadach ustalonych przy udzielaniu pożyczki. 

 W razie skreślenia członka MPKZP z listy członków na jego wniosek lub z jego winy spłata zadłużenia 

jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów spłaty ustalonych przy udzielaniu pożyczki. 

§ 42 

 W razie zwłoki w spłacie zadłużenia wobec MPKZP należy niezwłocznie wezwać dłużnika na piśmie                

do uregulowania należności w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania wezwania.  



 Kopię tego wezwania należy doręczyć poręczycielom. W razie niedokonania wpłaty przez dłużnika                

w wyznaczonym terminie, Zarząd MPKZP ma prawo pokryć to zadłużenie z wkładów poręczycieli.  

 W przypadku braku możliwości pokrycia zadłużenia z wkładów poręczycieli, zadłużenie podlega 

spłacie przez poręczycieli w terminach i ratach ustalonych przy udzielaniu pożyczki. Poręczyciele 

solidarnie odpowiadają za dług pożyczkobiorcy. 

§ 43 

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

Pożyczka zostaje umorzona. 

§ 44 

W razie konieczności wniesienia powództwa do sądu z powodu niespłacania pożyczki przez członka 

MPKZP, w imieniu i w interesie MPKZP występuje upoważniony członek Zarządu lub inna  upoważniona 

przez Zarząd osoba. 

VI. LIKWIDACJA MPKZP 

§ 45 

 Walne Zebranie Członków (delegatów) podejmuje uchwałę o likwidacji MPKZP w razie: 

 ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, 

 zmniejszenia się liczby członków MPKZP poniżej l0. 

 Uchwała Walnego Zebrania Członków (delegatów) o likwidacji MPKZP określa skład Komisji 

Likwidacyjnej w liczbie co najmniej 3 osób oraz przeznaczenie środków pozostających na funduszu 

rezerwowym po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich. 

§ 46 

Likwidacja ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności. 

§ 47 

 Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji MPKZP zaprzestaje się przyjmowania nowych członków                

oraz wkładów członkowskich, wypłat pożyczek i zapomóg. 

 Komisja Likwidacyjna wchodzi w prawa i obowiązki Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

§ 48 

Uchwałę o likwidacji MPKZP, z podaniem składu Komisji Likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, 

wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem miesięcznego terminu zgłaszania 

roszczeń przez wierzycieli, należy podać do wiadomości wszystkich członków MPKZP. 

§ 49 



Likwidacja MPKZP powinna być zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały        

o jej likwidacji, nie może jednak przekroczyć okresu likwidacji zakładu pracy. 

VII. RACHUNKOWOŚĆ  I  SPRAWOZDAWCZOŚĆ  MPKZP 

§ 50 

1. Rachunkowość MPKZP jest prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi zasad    

    prowadzenia rachunkowości.  

2. Rachunkowość MPKZP obejmująca ewidencję wpływów i wydatków oraz imienne rachunki członków   

    jest prowadzona w sposób kompletny, obejmujący wszystkie operacje finansowo-rozliczeniowe. 

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

4. Rachunkowości MPKZP nie mogą prowadzić członkowie zarządu i komisji rewizyjnej. 

5. Roczne sprawozdania finansowe MPKZP podpisuje Zarząd, księgowy odpowiedzialny za rachunkowość 

oraz Komisja Rewizyjna, po przeprowadzeniu kontroli działalności MPKZP. Protokół kontroli dołącza się 

do bilansu. Bilans roczny podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie członków. 

VIII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

§ 51. 

MPKZP używa pieczęci następującej treści: 

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 
 przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

ul. Słowiańska 1, 19-400 Olecko, tel. 87 520 27 40 

§ 52 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Kodeksu Pracy.  

§ 53 

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

§ 54 

Statut niniejszy został uchwalony przez Walne Zebranie Członków (delegatów) dnia 19 października 2017 

roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

 
Zmianę do statutu wprowadzono dnia 6.03.2019r. podczas Walnego Zebrania MPKZP przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku  

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



 


