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Rozdział 2
Organy statutowe 

kas zapomogowo-pożyczkowych 

Stosownie do zapisów art. 16 ust. 1 ustawy o KZP organami KZP są:
1) walne zebranie członków,
2) zarząd,
3) komisja rewizyjna.
Organy KZP mogą obradować na posiedzeniach prowadzonych z wykorzy-

staniem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.

W sytuacji kiedy kasa liczy więcej niż 100 członków, zamiast walnego ze-
brania członków zarząd KZP może zwołać walne zebranie delegatów. Ich liczbę 
ustala zarząd, w drodze uchwały, zgodnie z proporcją, w jakiej ustalana jest 
liczba delegatów w stosunku do liczby członków KZP.

Uchwały organów KZP zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy liczby członków lub delegatów. Natomiast zarząd KZP 
i komisja rewizyjna pochodzą z wyboru. Okres kadencji zarówno zarządu, jak 
i komisji rewizyjnej trwa nie dłużej niż 4 lata. W sytuacji, gdy kadencja za-
rządu i komisji rewizyjnej upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 
lub do 30 dni po odwołaniu tego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wy-
boru tych organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Członkiem zarządu KZP lub komisji rewizyjnej nie może być osoba, któ-
ra została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W ra-
zie skazania członka zarządu KZP lub komisji rewizyjnej za przestępstwo 
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umyślne ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skar-
bowe w trakcie kadencji walne zebranie członków odwołuje członka z peł-
nionej funkcji.

Walne zebranie członków może odwołać członka zarządu lub członka 
komisji rewizyjnej przed upływem jego kadencji w następujących przypad-
kach:

1) na wniosek organu KZP, którego jest członkiem,
2) w razie rażącego naruszenia przez niego postanowień statutu KZP.
Wybory uzupełniające do zarządu i komisji rewizyjnej przeprowadza się 

w następujących sytuacjach:
1) odwołanie członka KZP,
2) zrzeczenie się pełnienia funkcji przez członka KZP,
3) skreślenie członka z listy członków KZP.
Pełnienie funkcji w organach wybieralnych jest działalnością społeczną, 

za którą nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Stanowi o tym art. 19 ustawy 
o KZP.

Walne zebrania członków KZP mogą być zwoływane w trybie zwyczajnym 
i nadzwyczajnym. Zwyczajne walne zebranie członków zwoływane jest przez 
zarząd kasy co najmniej raz w roku. Natomiast nadzwyczajne walne zebranie 
członków zarząd zwołuje w razie potrzeby lub na wniosek komisji rewizyjnej, 
1/3 liczby członków  KZP oraz podmiotu sprawującego kontrolę nad KZP. Nad-
zwyczajne walne zebranie członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesią-
ca od dnia złożenia wniosku i nie wcześniej niż po upływie 5 dni roboczych od 
dnia zawiadomienia członków KZP o zebraniu.

Walne zebranie członków posiada następujące kompetencje:
1) uchwala statut i wprowadza w nim zmiany;
2) wybiera i odwołuje członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej;
3) ustala wysokość wpisowego i minimalnych miesięcznych wkładów 

członkowskich oraz zasad udzielania zapomóg;
4) zatwierdza sprawozdania fi nansowe, o których mowa w art. 45 ust. 1 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
5) przyjmuje sprawozdania zarządu z bieżącej działalności oraz sprawo-

zdania i wnioski komisji rewizyjnej;
6) w razie powstania szkód i strat rozpatruje ich przyczyny oraz podejmuje 

decyzje w sprawach ich pokrycia;
7) ustala sposób tworzenia i podziału funduszy innych niż fundusz 

oszczędnościowo-pożyczkowy, rezerwowy, zapomogowy, o ile są prze-
widziane w statucie KZP;

8) podejmuje uchwały w sprawach dotyczących likwidacji KZP;




