
 

 

 

 

REGULAMIN 

KASY POMOCY LOSOWEJ 

DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZARZĄDZIE OKRĘGU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZNP 

W KIELCACH 
 

 

 

 

Celem działania Kasy Pomocy Losowej jest udzielanie pomocy finansowej w razie śmierci 

członka Kasy Pomocy Losowej i najbliższych członków jego rodziny, tj. współmałżonka, 

dzieci własnych i przysposobionych. 

 

1. Fundusz Kasy Pomocy Losowej będzie tworzony ze składek członków ZNP, którzy 

zadeklarowali wkład w wysokości określonej niniejszym regulaminem. 

2. Z upoważnienia Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP odpowiedzialnym za 

dysponowanie funduszem Kasy Pomocy Losowej jest Zarząd Kasy, którego  

3 osobowy skład tworzą: 

- Wiceprezes Zarządu Okręgu – na okres kadencji; 

- Prezesi Oddziałów (członkowie Zarządu Okręgu) o największej liczbie członków 

Kasy, których skład ustala się corocznie z dniem 1 lutego (dwie osoby). 

3. Członkiem Kasy Pomocy Losowej może być: 

a) czynny pracownik oświaty – członek ZNP, 

b) emerytowany pracownik oświaty – członek ZNP, który kontynuuje przynależność po 

zakończeniu pracy zawodowej lub już wcześniej do Kasy należał. 

4. Wysokość składki wynosi: 

- 15 zł rocznie od pracującego członka ZNP, 

- 24 zł rocznie od emeryta do 65 roku życia, 

- 36 zł rocznie od emeryta powyżej 65 roku życia (obowiązuje rok urodzenia bez względu 

na miesiąc). 

Wysokość składki jak i zapomogi może ulegać zmianie każdego roku w zależności od 

wzrostu wskaźnika inflacji. 

5. Składka: 

a) składkę należy wpłacać w macierzystym Zarządzie Oddziału ZNP, który jest 

zobowiązany do przekazania jej na konto Kasy Pomocy Losowej do końca stycznia 

danego roku, 

b) składkę roczną należy wpłacana konto: 

 

65  1240 4416 1111 0010 2804 6566 

 

6. Wykaz powinien zawierać następujące dane: 

 

Lp. Nazwisko i imię Nr PESEL Rok przystąpienia do KPL Wysokość składki 

     

 

 

 



7. Członkostwo w Kasie Pomocy Losowej nabywa się od dnia uiszczenia pierwszej 

składki. 

Prawo do korzystania z funduszu Kasy Pomocy Losowej uzyskuje się po rocznym okresie 

przynależności. 

8. Członek ZNP, który zaniecha wpłacania składki traci prawo do korzystania z funduszu 

Kasy Pomocy Losowej. 

9. Składka wpłacona na konto Kasy Pomocy Losowej nie podlega zwrotowi ani 

przekazaniu na inną osobę. 

10. Ustala się wysokość zapomogi w kwocie 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 

złotych). 

11. Zapomoga przysługuje: 

a) z racji śmierci członka Kasy Pomocy Losowej – upoważnionemu członkowi rodziny 

lub opiekunowi, 

b) z racji śmierci członka rodziny – współmałżonka lub dziecka – członkowi Kasy 

Pomocy Losowej, 

c) jeżeli członkami Kasy Pomocy Losowej są małżonkowie, to w razie śmierci dziecka 

obydwoje nabywają prawa do zapomogi. 

12. Zapomogę wypłaca się w Zarządzie Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach po 

przedłożeniu aktu zgonu i wypełnieniu wniosku, potwierdzonego przez prezesa 

macierzystego oddziału ZNP. 

13. Skreślenie z listy członków Kasy Pomocy Losowej następuje: 

a) na własne żądanie, na podstawie pisemnego oświadczenia, 

b) w przypadku rezygnacji z przynależności do ZNP, 

c) na skutek zaprzestania opłacania składki. 

14. Kasa Pomocy Losowej działa od 1999 roku. 

15. Fundusz gromadzony na koncie Kasy Pomocy Losowej nie może być przeznaczony na 

cele niezgodne z niniejszym regulaminem. 

16. Wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji Kasy Pomocy Losowej nie mogą 

przekroczyć kwoty uzyskanej z odsetek od lokat bankowych. 

17. Dokumentację i rachunkowość Funduszu Kasy Pomocy Losowej prowadzi Zarząd 

Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach. 

18. Do kontroli działalności Kasy Pomocy Losowej uprawniony jest Zarząd Kasy. 

19. Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach wyodrębni środki pieniężne Kasy 

Pomocy Losowej na oddzielnych kontach. 

20. Z działalności Kasy Pomocy Losowej Zarząd Kasy przedstawia roczne sprawozdanie 

Zarządowi Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach. 

 

 

 

 

Kielce, dn. 17.04.2008r. 


