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WARUNKI UZYSKANIA 

 
Zapomoga 
losowa 
specjalna 

 
Zapomoga z tytułu 
długotrwałej choroby 
członka samorządu lub jego  
członka rodziny w linii 
prostej (współmałżonka, 
dziecka) 

 
Bardzo poważna choroba (nowotwór, zawał, wylew, 
itp.) 
Skomplikowane zabiegi operacyjne.  
Długotrwała choroba, która z medycznego punktu 
widzenia określana jest chorobą przewlekłą. 
  

 
- wniosek 
- zaświadczenie o opłacaniu składek 
- karty informacyjne z leczenia 
- dokumentacja medyczna  
 
 

 
Zapomoga z tytułu śmierci 
członka samorządu  
 

 
Śmierć członka samorządu  

 
- wniosek 
- zaświadczenie o opłacaniu składek 
- akt zgonu 
 

 
Zapomoga z tytułu śmierci 
dziecka lub współmałżonka 
członka samorządu  

 
Śmierć dziecka  
Urodzenie dziecka martwego  
Śmierć współmałżonka 
 

 
- wniosek 
-  zaświadczenie o opłacaniu składek 
- akt zgonu 

 
Zapomoga dla sierot po 
zmarłych członkach 
samorządu (dzieci własne, 
dzieci drugiego małżonka, 
dzieci przysposobione, 
przyjęte na wychowanie i 
utrzymanie w ramach 
rodziny zastępczej lub 
rodzinnego domu dziecka)  

 
Dotyczy osób: 
1. do ukończenia 16 lat 
2. do ukończenia nauki w szkole, jeśli przekroczyły 

16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 
lat życia 

3. albo bez względu na wiek jeżeli stały się całkowicie 
niezdolne do pracy oraz do samodzielnej 
egzystencji lub samodzielnie  niezdolne do pracy w 
okresie, o którym mowa w pkt. 1 lub 2 

4. jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na 
ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do 
zapomogi przedłużałoby się do zakończenia roku 
studiów 
 

 
- wniosek 
- zaświadczenie o opłacaniu składek 
- akt zgonu 



 Załącznik do Regulaminu udzielania zapomóg   członkom OIPiP w Opolu  

 
Zapomoga 
losowa  

 
Zapomoga z tytułu 
indywidualnych zdarzeń 
losowych  

 
Wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidziane, 
niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu 
należytej staranności.  
Zdarzenia wiązane z zaistnieniem indywidualnych 
zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych np. 
nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na 
zdrowiu, pożar, zalanie wodą domu, mieszkania, 
włamanie, kradzież, itp.  
 

 
- wniosek 
-  zaświadczenie o opłacaniu składek 
- zaświadczenie od Państwowej Straży Pożarnej 
- zaświadczenie od Administratora budynku 
- zaświadczenie z Policji 
- zaświadczenie z gminy lub powiatu 
 

 
Zapomoga z tytułu klęsk 
żywiołowych  

 
Zdarzenie spowodowane niszczycielskim działaniem 
sił przyrody, np. powódź, huragan, gradobicie, itp.  

 
- wniosek 
-  zaświadczenie o opłacaniu składek 
- zaświadczenie od Państwowej Straży Pożarnej 
- zaświadczenie od Administratora budynku 
- zaświadczenie z Policji 
- zaświadczenie z gminy lub powiatu 
 

 
Zapomoga 
socjalna 

 
Zapomoga z tytułu pomocy 
socjalnej     

 
Wyjątkowo trudne warunki życiowe, rodzinne, 
materialne.  
Przyznawana wyłącznie w  zależności od wysokości 
dochodu na 1 członka rodziny  
 

 
-  wniosek 
-  zaświadczenie o opłacaniu składek,  
-  zaświadczenie o wysokości dochodów 

 
Zapomoga z tytułu pomocy 
socjalnej celowej  

 
Pomoc celowa przeznaczona na konkretny cel 
związany z koniecznością zakupu na potrzeby własne 
sprzętu pielęgnacyjnego, medycznego, 
rehabilitacyjnego, ortopedycznego, rehabilitację 
specjalistyczną, zakup leków, itp. , dofinansowanie do 
zabiegów rehabilitacyjnych, sanatorium, itp.  
 

 
-  wniosek 
-   zaświadczenie o opłacaniu składek 
-  informacja o dochodach 
-  inne dokumenty potwierdzające i uzasadniające 
konieczność uzyskania pomocy 
 

 


