
MPKZP    przy MZOPO w MYSŁOWICACH 

MYSŁOWICE – IMIELIN 
ul. Powstaoców 6a    tel. 32 666 31 13 

NR  KONTA:  40  1240  4315  1111  0000  5302  2664 

 

TO  WARTO WIEDZIEĆ! 

 

To już trzeci numer informatora przeznaczonego dla członków MPKZP działającego przy 
MZOPO w Mysłowicach. 
W tym numerze najważniejsze informacje o zasadach ubiegania się o zapomogę losową. 

Uprawniona do starania się o przyznanie zapomogi losowej jest: 
 osoba, która jest członkiem  MPKZP co najmniej jeden rok, 

 nie zalega ze składkami członkowskimi, 

 spłaca terminowo pożyczki 

 złoży wniosek w terminie do sześciu miesięcy od zaistniałego zdarzenia losowego. 

Zapomoga przyznana zostaje w przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego: 
 nieszczęśliwego wypadku, powodujący znaczny uszczerbek na zdrowiu, 

 długotrwałej choroby: przewlekła, nieuleczalna, wrodzona, 

 skomplikowanej operację ratującą życie lub zdrowie i konieczne jest używanie lekarstw, 

 protez lub innych przedmiotów niezbędnych do  kontynuowania leczenia i rehabilitacji, 

 klęski żywiołowej – zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane: pożarem, huraganem, 
powodzią. 

Do wniosku dołącz kserokopię imiennych dokumentów potwierdzających zdarzenie: 
 wypis ze szpitala, 

 zaświadczenie od lekarza specjalisty opisujące przebieg leczenia, 

 faktury imienne za zakupiony niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i lekarstwa ratujące życie, 

 protokół powypadkowy, 

 poświadczenie ze Straży Pożarnej, Policji, Gminy , Administracji lokalu, 

 faktury imienne związane z naprawą mienia po szkodzie spowodowanej  klęską żywiołową .   

Zapamiętaj!  Możesz ubiegad się tylko raz o zapomogę losową dotyczącą tej samej przyczyny 
i  tylko raz w roku! 
Wysokośd zapomogi losowej wynosi maksymalnie 1500zł. 
Decyzję o przyznaniu lub odmowie jej przyznania i jaką kwotę otrzymasz podejmuje Zarząd MPKZP 
i jest ona ostateczna, nie podlega odwołaniu. 
Skąd mamy pieniądze na zapomogi losowe i jak nimi dysponujemy? 

 z odsetek bankowych od lokat 

 suma zapomóg nie może przekroczyd kwoty ustalonej przez Zarząd MPKZP na dany rok. 

 wykorzystanie środków  może byd powodem wypłacenia zapomogi w roku następnym. 
 

Zarząd i wszystkie osoby, które mają wgląd do wniosku członka MPKZP, zobowiązane są 
do zachowania bezwzględnej tajemnicy służbowej! Traktujemy je jako dokumenty poufne! 

 

Mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam.  

          ZARZĄD MPKZP 


