Załącznik Nr 1

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG Z FUNDUSZU C
ISTNIEJĄCEGO PRZY PKZP
PRZY PCE W LUBANIU
I. Zapomogi losowe
1. Fundusz C ( zapomogowy) jest przeznaczony na udzielanie 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 uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie zapomogi są
członkowie PKZP, którzy:
a) należą do PKZP co najmniej 12 m-cy i regularnie wpłacają miesięczne
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,
4) przeszła skomplikowaną (lub szczególnie kosztowną) operację
ratującą życie lub zdrowie,
5) została dotknięta klęską żywiołową,
6) ucierpiała wskutek kradzieży,
7) dotknęła ją śmierć współmałżonka, dziecka lub innych członków
rodziny będących na jej utrzymaniu,
8) ma nakazane używanie drogich lekarstw, protez lub innych
przedmiotów niezbędnych osobie niepełnosprawnej.
4. Pierwszeństwo w uzyskaniu zapomóg mają te osoby uprawnione, które:
a) uzyskują dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający najniższego
wynagrodzenia,
b) w danym roku kalendarzowym nie korzystały z zapomóg.
5. Podstawę do przyznania zapomogi stanowi wniosek złożony, a dotyczący
członka PKZP, a w uzasadnionych przypadkach członka jego rodziny
(współmałżonek, dzieci pozostające na utrzymaniu).
a) wnioski rozpatrywane są indywidualnie, a wysokość świadczenia
uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
wnioskującego.
6. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje zarząd.
Decyzja zarządu odmawiająca przyznania zapomogi jest ostateczna.
7. Maksymalna kwota zapomogi nie może przekroczyć jednorazowo 1.000zł.
8. W przypadkach szczególnie uzasadnionych kwota zapomogi zależy od decyzji
zarządu PKZP.
9. Przyznane zapomogi nie mogą przekroczyć kwoty zgromadzonej na funduszu
C w danym roku kalendarzowym.

10. Członkowie ubiegający się o zapomogę do wniosku dołączają:
- zaświadczenia potwierdzające wysokość wynagrodzeń,
- odcinek emerytury, renty lub decyzje o przyznaniu świadczenia
do wglądu,
- poświadczenie przez lekarza leczącego,
- rachunki imienne za wykupywane leki,
- wypisy ze szpitala,
- inne dowody świadczące o tym, że zaistniała sytuacja wymaga
pomocy dla członka PKZP.

