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Załącznik  Nr 2 do Uchwały 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów MKZP PO w Płocku 
z dnia 08 listopada 2018 r 
 
 

REGULAMIN 
PRZYZNAWANIA I WYPŁATY ZAPOMÓG LOSOWYCH 

CZŁONKOM MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ 
PRACOWNIKÓW OŚWIATY W PŁOCKU 

 
I Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Na podstawie § 19 statutu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w 
Płocku, zwanej dalej „Kasą”, ustala się następujący regulamin przyznawania i wypłaty zapomóg losowych. 

 
§ 2 

Regulamin określa kryteria, warunki, tryb, sposób oraz organizację udzielania zapomóg losowych. 
 

§ 3 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Kasy, 
2. Funduszu rezerwowym – należy przez to rozumieć fundusz powstały z wpłat wpisowego wnoszonych 

przez członków wstępujących do Kasy, z niepodjętych zwrotów wkładów członkowskich, z odsetek od 
lokat terminowych i odsetek zasądzonych przez sąd oraz subwencji i darowizn. 

3. Funduszu zapomogowym – należy przez to rozumieć fundusz powstały z odpisów funduszu 
rezerwowego oraz z dobrowolnych wpłat członków i innych wpływów określonych w statucie. 

 
II Kryteria przyznawania zapomogi losowej 
 

§ 4 
1. Środki z funduszu zapomogowego przeznacza się na doraźną pomoc członkom w niżej wymienionych 

przypadkach losowych: 
1) straty materialne na skutek pożaru, powodzi, włamania z kradzieżą (potwierdzone dokumentacją 

policyjną), 
2) wypadki związane z leczeniem ciężkich schorzeń, przebyte operacje chirurgiczne (potwierdzone 

dokumentacją medyczną), 
3) potrzeby zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (za okazaniem imiennej faktury zakupu). 

2. Podstawę do przyznania zapomogi losowej stanowi wniosek złożony przez uprawnionego członka Kasy, 
udokumentowany załącznikami potwierdzającymi fakty zawarte we wniosku, tj. oryginał zaświadczenia 
lekarskiego lub stosownej dokumentacji potwierdzającej zaistniałe zdarzenie. 

3. Uprawnienia do zapomogi nabywa członek Kasy, który: 
1) jest czynnym członkiem, 
2) dokonuje regularnych miesięcznych wpłat wkładów na fundusz oszczędnościowo - pożyczkowy, 
3) w przypadku zaciągnięcia pożyczki dokonuje regularnych, miesięcznych spłat rat pożyczki, 
4) wraz z rodziną osiąga dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny w wysokości do 900,00 zł 

netto. 
4. Za dochód na osobę w rodzinie uważa się sumę dochodów netto członka Kasy i małżonka, dzieci do  

25 roku życia. 
5. Zapomoga losowa może być przyznawana nie częściej niż raz na 3 lata. 



 

 

6. O zapomogę losową można ubiegać się w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie zapomogi. 

 
III. Wysokość zapomogi 

                                              
§ 5 

 
Zapomoga losowa nie może być niższa niż 400,00 zł i jednocześnie nie wyższa niż 800,00zł. 

 
 
IV. Tryb i organizacja udzielania zapomogi losowej 
 

§ 6 
 

1. Zarząd Kasy zatwierdza możliwość zasilenia funduszu zapomogowego w danym roku bilansowym do 

wysokości 10% funduszu rezerwowego wg stanu na ostatni dzień bilansowy roku poprzedniego. 

2. Fundusz zapomogowy może być zasilany po zatwierdzeniu bilansu przez Walne Zebranie Delegatów, z tym 
zastrzeżeniem, że każdorazowe zasilenie funduszu zapomogowego będzie poprzedzone zatwierdzonym 
przez Zarząd Kasy wnioskiem o udzielenie zapomogi losowej. 

 
§ 7 

 
1. Decyzję o przyznaniu zapomogi losowej podejmuje Zarząd Kasy, na wniosek członka Kasy w terminie 30 

dni od daty złożenia wniosku. 

2. W przypadku braku odpowiednich środków na funduszu zapomogowym, wniosek zostaje rozpatrzony 

negatywnie. 

3. Wypłata zapomogi losowej następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd Kasy, na 
rachunek bankowy wskazany przez Członka Kasy w dniu zasilenia Funduszu zapomogowego. 

 
§ 8 

 
1.  Wniosek o przyznanie zapomogi losowej stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

2.  Do wniosku należy dołączyć: 

1) zaświadczenie o średnich zarobkach członków rodziny, z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających 
złożenie wniosku, 

2) aktualne zaświadczenie lekarskie lub inny dokument uzasadniający potrzebę pomocy. 
 
 
 
 
 
                                                                                             


