Zał. nr 2

REGULAMIN
funduszu zapomogowego MPKZP
PGE GiEK S.A. Oddz. KWB Turów z dnia 01.06.2017r.

1. Fundusz zapomogowy jest przeznaczony na udzielanie pomocy finansowej
w postaci zapomóg, dla wszystkich członków MPKZP.
2. Uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie zapomogi są osoby, które są członkami
kasy, co najmniej 1 rok i zostały dotknięte wydarzeniami losowymi.
3. Okres karencji między kolejnymi zapomogami powinien wynosić, co najmniej
6 miesięcy.
4. Zapomoga losowa – na cele zdrowotne przyznawana będzie członkowi MPKZP, który
spełni niżej wymienione warunki:
-

uległ ciężkiemu wypadkowi,
zapadł na chorobę nieuleczalną,
cierpi na chroniczne schorzenia wymagające ciągłego leczenia,
przeszedł skomplikowaną operację ratującą życie lub zdrowie i wymaga stałej
opieki medycznej i rehabilitacji,
dofinansowanie wszelkich protez do właściwego funkcjonowania jako osoba
niepełnosprawna,
dotknęła ją ciężka choroba członka rodziny pozostającego na jej wyłącznym
utrzymaniu.

5. Zapomoga losowa dla osób dotkniętych wydarzeniami losowymi będzie przyznawana
członkowi MPKZP, który:
-

został dotknięty klęską żywiołową,
uległ innym wypadkom losowym udokumentowanym przez właściwe jednostki
ratownictwa lub administracji.

6. Podstawę do przyznania zapomogi stanowi wypełniony na określonym druku wniosek
złożony przez członka MPKZP, (w szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek
może zostać złożony przez członka jego rodziny lub współpracownika).
Do wniosku należy dołączyć załączniki lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez pracownika księgowości, które potwierdzają fakty zawarte we
wniosku takie jak: aktualne zaświadczenia lekarskie lub urzędowe, udokumentowane
dochody członków rodziny wnioskodawcy, zaświadczenia o kontynuacji nauki przez
dzieci powyżej 18 roku życia, oświadczenie woli o nieosiąganiu żadnych dochodów
przez osoby będące na wyłącznym utrzymaniu wnioskodawcy.
7. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd MPKZP w drodze głosowania
i zapisuje w protokole. Decyzja odmawiająca przyznania zapomogi lub jej wysokości
jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia pisemnego.
8. Zapomogi będą przyznawana w miarę posiadanych środków na funduszu MPKZP.
9. Maksymalna kwota zapomogi nie może przekroczyć 1 500 zł.
10. Regulamin obowiązuje z dniem 01.06.2017r., i zatwierdzony został przez Walne
Zebranie Delegatów MPKZP.

