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REGULAMIN FUNDUSZU ZAPOMOGOWEGO 
 

§ 1 

Fundusz zapomogowy powstaje: 

1. z odpisów z funduszu rezerwowego MKZP, 

2. z dobrowolnych wpłat wnoszonych przez członków. 

§ 2 

Zapomoga może być przyznana w szczególności tej osobie uprawnionej, która 

poniosła wydatki niezrefundowane przez służbę zdrowia, pomoc społeczną lub 

firmy ubezpieczeniowe w razie szczególnych wydarzeń losowych. 

§ 3 

Członkowi przysługuje prawo ubiegania się o zapomogę w następujących 

przypadkach, gdy: 

1. uległ on ciężkiemu wypadkowi, 

2. zapadł na długotrwałą chorobę, 

3. cierpi na chroniczne schorzenie wymagające ciągłego leczenia, 

4. przeszedł skomplikowaną (lub szczególnie kosztowną) operację ratującą 

życie bądź zdrowie, 

5. ma nakazane zażywanie drogich lekarstw, protez lub innych 

przedmiotów niezbędnych osobie niepełnosprawnej, 

6. dotknęła go śmierć współmałżonka, dziecka lub innego członka rodziny, 

utrzymującego go lub będącego na jego utrzymaniu, 

7. został dotknięty szczególnym przypadkiem losowym (np. pożar, zalanie 

mieszkania, kradzież z włamaniem), 

8. padł ofiarą innego udokumentowanego zdarzenia losowego. 
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Podstawę do przyznania zapomogi stanowi wniosek złożony przez 

uprawnionego członka MKZP, udokumentowany załącznikami 

potwierdzającymi fakty zawarte we wniosku, tj. oryginał zaświadczenia 

lekarskiego lub stosownej dokumentacji potwierdzającej zaistniałe zdarzenie 

losowe. 

§ 4 

Zapomogi udzielane są w miarę posiadanych przez MKZP środków oraz 

uwzględniając kwotę wniesionego przez członka wkładu, przy czym zapomoga 

ze względu na stan zdrowia nie może przekroczyć kwoty 1000 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych), a zapomoga w związku ze zdarzeniem losowym nie może być 

wyższa od kwoty 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

Decyzja Zarządu odmawiająca przyznania zapomogi jest ostateczna i nie 

wymaga uzasadnienia, zgodnie z §29 pkt. 5 Statutu MKZP. 

§ 5 

Wnioski rozpatrywane są przez Zarząd według kolejności ich składania.  

O zapomogę z danego tytułu członek MKZP może ubiegać się tylko jeden  

(1) raz. 

Kolejny wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej można złożyć po upływie  

trzydziestu sześciu (36) pełnych miesięcy, przy czym w mocy pozostają 

postanowienia § 3 niniejszego Regulaminu. 

§ 6 

Zapomogi przyznane w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć 

kwoty zgromadzonej na funduszu rezerwowym, z którego dokonywany jest 

odpis na fundusz zapomogowy. 
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