
Rybnik, dnia 8 listopada 2022 roku 
 

Statut MKZP przy CUW – najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2023 roku 
 
 
 
1. Przedmiot i forma działalności 

Przed zmianą: MKZP nie posiadała numeru REGON 
Po zmianie: MKZP posiada własny numer REGON,  konieczność jego nadania 
 
Przed zmianą: Zasady współpracy zawarte były w umowie pomiędzy MKZP i CUW 
Po zmianie: Każdy pracodawcy tworzący MKZP zobowiązany jest zawrzeć z MKZP 
umowę określającą szczegółowe warunki świadczenia pomocy. 

 
 

2. Członkowie 
Przed zmianą: członkiem mógł być każdy pracownik jednostki 
Po zmianie: członkiem może zostać każda osoba wykonująca pracę zarobkową na rzecz 
Pracodawcy, ale też osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż 
stosunek pracy (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) 
 
Przystępując do MKZP można wyrazić chęć przystąpienia dodatkowo do funduszu kasy 
pośmiertnej (KP). Nie można opłacać składek KP nie będąc członkiem MKZP. KP jest tylko 
jednym z funduszy MKZP.  

 
 

3. Wpisowe 
Przed zmianą: 20,00 zł – osoba nowoprzyjęta, 40,00 zł – po raz kolejny 
Po zmianie: 30,00 zł – osoba nowoprzyjęta, 60,00 zł – po raz kolejny.  

 
 

4. Wkład członkowski 
Przed zmianą: 30,00 zł – 150,00 zł 
Po zmianie: 30,00 zł – 300,00 zł 
 
Przed zmianą: wkłady można było częściowo wycofać, pozostawiając na koncie 
minimum 1500,00 zł  
Po zmianie: wkłady można wycofać (w całości lub w części, ale trzeba pamiętać  
o istniejących limitach pożyczek i liczbie poręczycieli).  

 
 



5. Organy MKZP 
Członkowie organów nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, czynności swoje wykonują 
społecznie. 
Delegat przed przystąpieniem do walnego zebrania delegatów przedstawia dokument 
potwierdzające jego wybór.  
 
Przed zmianą: Zebrania zarządu odbywały się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w 
miesiącu.     
Po zmianie: Zebrania zarządu będą się odbywały nie rzadziej niż raz na 3 tygodnie. 
 
Przed zmianą: skład zarządu – prezes, v-ce prezes, sekretarz, skarbnik. 
Po zmianie: skład zarządu – przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik. 

  
 

6. Związki zawodowe 
Kontrolę nad MKZP sprawuje reprezentacja zakładowych organizacji związkowych 
wyłoniona zgodnie z art. 5 ustawy. Związki zawodowe kontrolują działalność MKZP, tzn. 
mogą prosić o wybrane dokumenty i sprawozdania, mogą (jak było wcześniej) żądać od 
zarządu MKZP zwołania walnego zebrania delegatów, ale nie uczestniczą w posiedzeniach 
zarządu. 

 
 

7. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy 
Przed zmianą: maksymalna kwota pożyczki – 20000,00 zł, okres spłaty – do 24 miesięcy 
Po zmianie: maksymalna kwota pożyczki – 22000,00 zł, okres spłaty – nie dłuższy niż 24 
miesiące, a dla pożyczek w wysokości od 18000,00 zł – nie dłuższy niż 30 miesięcy. 

 
Przed zmianą: poręczycielem mógł być emeryt. 
Po zmianie: emeryt nie może być poręczycielem, lecz tylko osoba wykonująca pracę 
zarobkową u pracodawcy (nie musi być członkiem MKZP), jeżeli: 
− świadczy pracę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy;  
− umowa lub inny akt, na podstawie których osoba wykonująca pracę zarobkową 

świadczy pracę, zostały zawarte co najmniej na okres spłaty pożyczki przez członka 
MKZP;  

− stosunek prawny łączący ją z pracodawcą nie został wypowiedziany;  
− nie jest małżonkiem pożyczkobiorcy, chyba że między małżonkami została 

ustanowiona rozdzielność majątkowa.  
 
Udzielając pożyczkę MKZP musi podpisać umowę pożyczki z pożyczkobiorcą, a poręczyciel 
składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 



Przed zmianą: W razie śmierci członka zadłużenie – pomniejszone o wkłady członkowskie 
i świadczenia z KP – jest umorzone w ciężar funduszu rezerwowego.  
Po zmianie: W razie śmierci członka zadłużenie – pomniejszone o wkłady członkowskie 
i świadczenia z KP – pokrywane jest przez spadkobierców.  

 
 
8. Fundusz zapomogowy 

Przed zmianą: zapomogę można było otrzymać jeden raz w roku kalendarzowym. 
Po zmianie: wniosek można złożyć tylko jeden raz na dane zdarzenie. 

 
 
9. Fundusz kasy pośmiertnej 

Przed zmianą: składka – 8,00 zł 
Po zmianie: składka – 10,00 zł 

 
Przed zmianą: wysokość świadczenia pieniężnego wynosiła: 
− zgon członka KP – 2 200,00 zł; 
− zgon współmałżonka – 1 700,00 zł; 
− zgon dziecka na utrzymaniu – 1 300,00 zł; 
− zgon rodziców i teściów – 1 000,00 zł; 
− zgon osób będących na utrzymaniu członka KP o udokumentowanej opiece nad nim – 

700,00 zł. 
Po zmianie: wysokość świadczenia pieniężnego będzie wynosić w przypadku zgonu: 
− członka MKZP wpłacającego składkę na KP – 2400,00 zł, 
− współmałżonka ww. osoby – 1800,00 zł, 
− dziecka na utrzymaniu ww. osoby – 1400,00 zł, 
− rodziców i teściów ww. osoby – 1100,00 zł, 
− osób będących na utrzymaniu ww. osoby – 800,00 zł. 
Dla osób, które wpłaciły już składkę na KP, ale w wysokości obowiązującej do czasu 
uchwalenia statutu, a będą ubiegały się o wypłatę świadczenia: 
− zgon członka MKZP wpłacającego składkę na KP – 2200,00 zł, 
− zgon współmałżonka ww. osoby – 1700,00 zł, 
− zgon dziecka na utrzymaniu ww. osoby – 1300,00 zł, 
− zgon rodziców i teściów ww. osoby – 1000,00 zł, 
− zgon osób będących na utrzymaniu ww. osoby – 700,00 zł. 

 
 

10. Inne postanowienia 
Przed zmianą: dokumentacja tylko papierowa. 
Po zmianie: składanie dokumentów w formie pisemnej, elektronicznej i dokumentowej. 


