
ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH CZŁONKOM ZNP  
ODDZIAŁU W SŁUPSKU 

przyjęte w dniu 7 grudnia 2021 r. 
 

1. Członkowi ZNP, który na skutek zdarzeń losowych, a zwłaszcza klęsk żywiołowych 

doznał znacznego uszczerbku majątkowego albo ponosi znaczne wydatki związane  

z leczeniem lub rehabilitacją, jak również z innych uzasadnionych przyczyn może być 

przyznana zapomoga losowa. 

2. Ubiegający się o zapomogę winien legitymować się minimum 2 letnim stażem 

przynależności do ZNP. 

3. Zapomoga przyznawana jest w wysokości od 300 do 600 zł, nie częściej jednak niż po 

upływie 2 lat od ostatnio otrzymanej zapomogi. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, komisja może wnioskować do Prezydium 

Zarządu Oddziału o przyznanie zapomogi w wyższej kwocie (max. 1.000 zł). 

4. Wnioski o zapomogi losowe rozpatruje Komisja Socjalna: 

 skład Komisji zatwierdza Zarząd Oddziału, 

 członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy, wnikliwego  

i sprawiedliwego rozpatrzenia wniosków. 

5. Posiedzenia Komisji odbywają się 3 razy w roku (w ostatni wtorek: kwietnia, sierpnia  

i listopada). Z każdego posiedzenia Komisja sporządza protokół. 

6. Terminy składania wniosków do Oddziału:  

 do 15 kwietnia 

 do 15 sierpnia 

 do 15 listopada 
7. W posiedzeniach Komisji powinno uczestniczyć przynajmniej trzech jej członków. 

8. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi dla członka ZNP może wystąpić: 

 sam zainteresowany  

 członek rodziny. 

9. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów uzasadniających potrzebę 

przyznania zapomogi, w szczególności: 

 dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe, w tym kopie ogłoszeń lokalnych 

władz samorządowych o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, fotografie 

zniszczeń przez te klęski wyrządzonych członkowi ZNP, 

 dokumentację medyczną związaną z długotrwałą chorobą wymagającą wysokich 

kosztów leczenia lub rehabilitacji, 

 inne dowody istnienia indywidualnego zdarzenia losowego powodującego 

uszczerbek majątkowy. 

12. Komisja rozpatruje tylko wnioski spełniające kryteria zawarte w niniejszych 

wytycznych, wypełnione na formularzu, który udostępniony jest na stronie 

internetowej Zarządu Oddziału oraz w biurze Oddziału. 



13. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. 

14. Zapomogi losowe przyznaje Prezydium ZO ZNP na wniosek Komisji. 

15. Decyzja Prezydium ZO ZNP w sprawie zapomóg losowych jest ostateczna. 

16.  Wytyczne do Regulaminu przyznawania zapomóg losowych przyjęte przez Zarząd 

Oddziału ZNP w Słupsku wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

Podstawa prawna: Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 30 września 2015 r. 
na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP i znowelizowany w dniu 18 grudnia 2018 r. 

 

 

 


