
 

                                                Wniosek o przyznanie zapomogi losowej  

Zwracam się z prośba o przyznanie zapomogi losowej bezzwrotnej. Wniosek swój uzasadniam 

następująco: 
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Załączniki:…………………………………………………………………………………………………………
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                                                                                                       /Podpis wnioskodawcy, data/ 

                                   
Decyzja   Zarządu MPKZP 

Zarząd MPKZP na posiedzeniu w dniu  .....................  20...... roku, postanowił wypłacić/nie wypłacić 
 
 zapomogę   Panu /Pani .......................................................w kwocie……………………. zł 

(słownie: ........................................................................................................................................) 
Uwagi:.................................................................................................................................................. 
                                                                                                     

                                                                            ___ _________________________________________ 
                                                                                                                                                                      (Zarząd MPKZP) 

                                                         
....................................................................................................................... 
 (nazwisko i imię członka MPKZP) 
                                                          
......................................................................................................................  
(adres zamieszkania, tel.) 
                                                      
......................................................................................................................  
(miejsce pracy) 
 

nr konta/aktualny/………………………………………………………………… ......... 

        Do Zarządu 
 MPKZP przy MZOPO 
      w Mysłowicach 

 



WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY!  

Uprawniona do starania się o przyznanie zapomogi jest osoba, która jest 
członkiem MPKZP co najmniej jeden rok, nie zalega ze składkami 
członkowskimi, spłaca pożyczki i spełnia warunki wymienione w regulaminie. 
 
Zapomoga pieniężna przyznana zostaje członkowi MPKZP w przypadku 
indywidualnego, udokumentowanego zdarzenia losowego, przez które należy 
rozumieć wszelkie nieprzewidziane zdarzenia, niemożliwe do uniknięcia nawet przy 
zachowaniu należytej staranności, jak np.: 
 
a) nieszczęśliwy wypadek, powodujący znaczny uszczerbek na zdrowiu, 
b) długotrwałą chorobę, która z medycznego punktu widzenia określana jest jako:             
     choroba przewlekła, nieuleczalna, wrodzona,  
c) skomplikowaną operację ratującą życie lub zdrowie i w związku z tym konieczne jest:  
    używanie lekarstw, protez lub innych przedmiotów niezbędnych do kontynuowania 
    leczenia i rehabilitacji, 
d) klęska żywiołowa – czyli zdarzenie spowodowane niszczycielskim działaniem sił natury  
   (zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem, pożarem, huraganem,  
    gradobiciem itp.) 

 
 Do wniosku należy dołączyć kserokopię imiennych dokumentów potwierdzających 
zdarzenie: 
 
a) wypis ze szpitala,                                                                                                                                                     
b) zaświadczenie od lekarza specjalisty opisujące przebieg leczenia,                                                          
c) faktury imienne za zakupiony niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i lekarstwa  ratujące życie,                      
d) protokół powypadkowy,                                                                                                                                   
e) poświadczenie ze Straży Pożarnej, Policji, Gminy , Administracji lokalu,                                                    
f) faktury imienne związane z naprawą mienia po szkodzie spowodowanej klęską żywiołową.  
   

Członek MPKZP nie może ubiegać się kolejny raz o zapomogę losową dotyczącą 
tej samej przyczyny.  
Decyzja Zarządu MPKZP jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
                                                                                 

Zapoznałam się z powyższą informacją. 
……………………………………………………………… 

                  / Podpis wnioskodawcy, data/ 

 
 
 

WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DLA 

BEZPIECZEŃSTWA SWOJEJ DOKUMENTACJI 

MEDYCZNEJ UMIEŚCIĆ JĄ W KOPERCIE A4 

ZAKLEIĆ I PODPISAĆ!!! 


