
REGULMIN FUNDUSZU ZAPOMOGOWEGO PKZP PRACOWNIKÓW OŚWIATOWYCH W SOSNOWCU  

( DO § 37 STATUTU) 

I. ZAPOMOGI LOSOWE 

 

1. Fundusz zapomogowy jest przeznaczony na udzielania pomocy finansowej w postaci zapomóg, 

przyznawanych członkom PKZP spełniającym warunki określone w pkt. 2 Regulaminu, którzy zostali 

dotknięci wydarzeniami losowymi określonymi w pkt. 3 Regulaminu. 

 

2. Osobami uprawnionym do ubiegania się o przyznanie zapomogi są członkowie PKZP, którzy: 

a) Wpłacili wpisowe i co najmniej  trzy  miesięcznie wkłady członkowskie. 

b) Zostali dotknięci wydarzeniami losowymi 

 

3. Zapomoga może być przyznana w szczególności tej osobie uprawnionej, która poniosła wydatki nie 

refundowane przez służbę zdrowia, pomoc społeczną lub PZU, na skutek następujących wypadków: 

1) Uległa ciężkiemu wypadkowi, 

2) Zapadła na chorobę nieuleczalną, 

3) Cierpi na chroniczne schorzenie wymagające ciągłego leczenia, w tym wada wzroku lub słuchu, 

4) Przeszła skomplikowaną ( lub szczególnie kosztowną) operację ratującą życie lub zdrowie, 

5) Została dotknięta klęską żywiołową (powódź, pożar) 

6) Ucierpiała wskutek kradzieży 

 

4. Pierwszeństwo w uzyskaniu zapomóg mają te osoby uprawnione, które: 

a) Uzyskują dochód na osobę w rodzinie nie przekraczającego najniższego wynagrodzenia. 

 

5. Podstawę do przyznania zapomogi stanowi złożony wniosek, a dotyczący członka PKZP, członka jego rodziny 

(dzieci, współmałżonek pozostający na utrzymaniu wnioskodawcy). 

a) Wnioski rozpatrywane są indywidualnie, a wysokość świadczenia uzależniona jest od sytuacji życiowej, 

rodzinnej i materialnej wnioskującego. 

 

6. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje zarząd w drodze uchwały. Decyzja zarządu odmawiająca 

przyznanie zapomogi jest ostateczna. 

7. Maksymalna kwota zapomogi nie może przekroczyć jednorazowo  1.000,00 zł. 

8. W przypadkach szczególnie uzasadnionych kwota zapomogi może wynieść do  1.300,00 zł. 

9.  Zapomoga przyznawana jest raz na dwa lata. Wypłacana jest w miarę posiadanych środków finansowych 

znajdujących się na koncie Funduszu Zapomogowym PKZP. 

10. Członkowie ubiegający się o zapomogę do wniosku dołączają: 

 Zaświadczenie potwierdzające wysokość wynagrodzenia, bądź odcinek emerytury (renty) lub 

decyzję o przyznaniu świadczenia do wglądu. 

 Poświadczenie przez lekarza leczącego, 

 Rachunki imienne za wykupowane leki, 

 Wypisy ze szpitala, 

 Inne dowody świadczące o tym, że zaistniała sytuacja wymaga pomocy dla członka PKZP. 

Regulamin zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków PKZP w dniu 16 kwietnia 2021r. 

Obowiązuje od dnia, 1 czerwca 2021r.  


