§ 18

1. O zapomogi (losową lub ekonomiczną) może wystąpić uprawniony lub, w jego imieniu,
organizacja związkowa lub kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest
zatrudniony, nie później niż 6 miesięcy po zaistnieniu zdarzenia losowego. Wnioski
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Zapomogi losowe mogą być przyznawane, w przypadku gdy:
1) uprawnionego dotknęło poważne zdarzenie losowe, przez które rozumie się wszelkie
zdarzenia niemożliwe do uniknięcia przy zachowaniu należytej staranności, np.
nieszczęśliwe wypadki, szkody spowodowane siłami natury (np. powodzie, huragany,
gradobicie, pożary), śmierć członka rodziny, itp.;

2) uprawnionego lub członka rodziny dotknęła:
a) ciężka choroba (np. zawał, udar, nowotwór, inna choroba wymagająca leczenia
operacyjnego, itp.), lub

b) długotrwała choroba czyli choroba, która z medycznego punktu widzenia
określana jest jako choroba przewlekła.

3. O przyznanie zapomogi ekonomicznej mogą wnioskować uprawnieni, których dochód na
członka rodziny nie przekracza kwot ustalonych dla II grupy dochodowej.

4. Na potrzeby przyznania zapomogi za członka rodziny uważa się: współmałżonka, osobę
pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu, dzieci własne, dzieci przysposobione oraz
dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (na podstawie orzeczenia
sądowego), rodziców.

5. Na podstawie tego samego zdarzenia o zapomogę można wystąpić tylko jeden raz, a
jeżeli zdarzenie ma charakter ciągły (długotrwała choroba), nie częściej niż dwa razy w
roku.

6. Do wniosku o przyznanie zapomogi losowej należy dołączyć dokumenty lub inne dowody
potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia losowego i wyrządzonej nim szkody, a w
przypadku choroby - odpowiednią dokumentację medyczną.

7. Wniosek o przyznanie zapomogi ekonomicznej powinien zawierać dane niezbędne do
wykazania dochodu na członka rodziny.

8. W celu potwierdzenia stanu faktycznego wskazanego w uzasadnieniu wniosku o
przyznanie zapomogi Komisja Socjalna ma prawo żądać dokumentów, takich jak:
zaświadczenia o zarobkach członków rodziny, zaświadczenia o ewentualnym braku
dochodów, zaświadczeń lekarskich, protokołu policyjnego, bieżących rachunków, wykazu

zaległości w płatnościach.

9. Zapomoga losowa przyznawana jest w wysokości do 100% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia.

10. Zapomoga ekonomiczna przyznawana jest w wysokości do 100% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia i jest płatna jednorazowo lub w dwóch równych ratach co
trzy miesiące.

