REGULAMIN
WYPŁACANIA ZAPOMÓG I ZASIŁKÓW STATUTOWYCH
PRZEZ ZZPRC VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.
1. Ustalone zostały następujące wysokości wypłat statutowych:
1. 350 zł. - z tytułu urodzenia dziecka.
2. 300 zł. - z tytułu zgonu członka rodziny.
3. 550 zł. - z tytułu zgonu członka Związku.
2. Ustalone zostały następujące zasady wypłacania zasiłków:
1. z tytułu urodzenia dziecka:
1. wypłaca się obojgu rodzicom.
2. wypłaca się na każde urodzone dziecko oddzielnie.
3. wypłaca się matce samotnej w wysokości zwiększonej o 100%.
2. z tytułu zgonu członka rodziny:
1. w przypadku zgonu współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka na utrzymaniu, osoby na
wyłącznym utrzymaniu.
2. jednemu z rodziców na dziecka martwo urodzone.
3. z tytułu zgonu członka Związku:
1. wypłaca się tylko jeden zasiłek dla osoby, która udokumentuje pokrycie kosztów związanych z
pogrzebem.
3. Zostały ustalone w załączniku nr 1 zasady wypłacania zasiłków losowych, przeciętnie w wysokości 300
zł., oraz w szczególnych przypadkach powyżej tej kwoty.
4. Zostały ustalone następujące zasady przydzielania nagrody rzeczowej za długoletnią pracę w ZEC w
Łodzi S.A. dla odchodzących na emeryturę lub rentę w wysokości nie większej niż 550 zł.
1. wniosek na piśmie składa grupowy lub członek Związku w porozumieniu z odchodzącym
pracownikiem.
2. dopuszcza się zakup nagrody w wyższej kwocie, jednak udział Związku nie może być wyższy od
ustalonej kwoty.
3. nagroda za długoletnia pracę może być wypłacana również członkom Związku odchodzącym na
zasiłek i świadczenie przedemerytalne.
4. nagroda za długoletnią pracę może być wypłacana jeden raz.
5. Zasady ogólne:
1. do uzyskania prawa do zasiłku obowiązuje staż związkowy równy trzy miesiące (nie dotyczy osób
podejmujących po raz pierwszy pracę oraz zgonów).
2. obowiązuje przedłożenie aktu urodzenia lub zgonu oraz dokument określający stopień
pokrewieństwa.
3. obowiązuje zgłoszenie żądania wypłaty zasiłku w terminie trzech miesięcy od daty urodzenia lub
zgonu na druku - "WNIOSEK".
6. We wszystkich przypadkach nieuregulowanych powyższymi zasadami Zarząd Związku ma prawo
podjęcia decyzji indywidualnie.

