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REGULAMIN  
WYPŁACANIA ZAPOMÓG I ZASIŁKÓW STATUTOWYCH  

przez ZZ PRC DALKIA ŁÓD Ź  S.A. 
 
 
I.  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 
 

II.   Ustalone zostały następujące zasady wypłacania zasiłków: 
1. z tytułu urodzenia dziecka: 

- wypłaca się obojgu rodzicom 
- wypłaca się na kaŜde urodzone dziecko oddzielnie  
- wypłaca się matce samotnej w wysokości zwiększonej o 100% 

2. z tytułu zgonu członka rodziny: 
- w przypadku zgonu współmałŜonka, rodziców, teściów, dziecka na 

utrzymaniu, osoby na wyłącznym utrzymaniu  
- jednemu z rodziców na dziecka martwo urodzone 

3. z tytułu zgonu członka Związku: 
- wypłaca się tylko jeden zasiłek dla osoby która udokumentuje pokrycie 

kosztów związanych z pogrzebem. 
 

III.   Zostały ustalone w załączniku nr 1 zasady wypłacania zasiłków losowych,  
       przeciętnie w wysokości 300 zł., oraz w szczególnych przypadkach powyŜej 
       tej kwoty. 
 
IV.  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 niŜ 550 zł. 

1. wniosek na piśmie składa grupowy lub członek Związku w porozumieniu z 
odchodzącym pracownikiem 

2. dopuszcza się zakup nagrody w wyŜszej kwocie, jednak udział Związku nie moŜe 
być wyŜszy od ustalonej kwoty. 

3. nagroda za długoletnia pracę moŜe być wypłacana równieŜ członkom Związku 
odchodzącym na zasiłek i świadczenie przedemerytalne 

4. nagroda za długoletnią pracę moŜe być wypłacana jeden raz. 
 

V.  Zasady ogólne: 
1. do uzyskania prawa do zasiłku obowiązuje staŜ związkowy równy trzy miesiące 
      ( nie dotyczy osób podejmujących po raz pierwszy pracę oraz zgonów ) 
2. obowiązuje przedłoŜenie aktu urodzenia lub zgonu oraz dokument określający 

stopień pokrewieństwa 
3. obowiązuje zgłoszenie Ŝądania wypłaty zasiłku w terminie trzech miesięcy od daty 

urodzenia lub zgonu na druku – „ WNIOSEK ” 
 

VI. We wszystkich przypadkach nieuregulowanych powyŜszymi zasadami Zarząd     
Związku ma prawo podjęcia decyzji indywidualnie 
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           Załącznik nr 1 
 
 

ZASADY ROZPATRYWANIA PODA Ń  
CZŁONKÓW ZWI ĄZKU 

O UDZIELENIE ZASIŁKU LOSOWEGO 
 
 
 

I. Podania o zasiłki powinny być składane w poszczególnych zakładach do 
przedstawiciela zmiany lub do zastępcy przewodniczącego Związku na 
danym zakładzie. 

II.  Podania o zasiłki rozpatruje Zarząd Związku na swoich posiedzeniach. 
III.  Zasiłek losowy moŜe być przyznany w następujących sytuacjach: 

1. W związku z długotrwałą chorobą. 
2. KradzieŜ, spalenie odzieŜy lub innych rzeczy niezbędnych do 

codziennego uŜytku. 
3. I inne trudne sytuacje Ŝyciowe, których charakter losowy kwalifikuje 

do udzielenia zasiłku losowego. 
IV.  Informacje jakie powinny zawierać podania: 

1. Ilość osób będących na utrzymaniu członka Związku. 
2. Rodzaj i wysokość dochodów. 
3. Wiek dzieci. 
4. Cel na jaki zostaną przeznaczone otrzymane środki. 
5. Udokumentowanie zaistniałych zdarzeń: 

a) w przypadki bezrobotnego i bez prawa do zasiłku współmałŜonka – 
zaświadczenie z Urzędu Pracy 

b) w przypadku choroby – zaświadczenie lekarza 
c) w przypadku kradzieŜy – zaświadczenie z policji 
d) w przypadku działania Ŝywiołu – zaświadczenie z odpowiednich 

urzędów lub instytucji państwowych. 
6. Opinię grupowego brygady lub przedstawiciela zmiany. 

V. Przy ustalaniu wysokości przyznawanego zasiłku uwzględnia się 
następujące czynniki: 
1. BieŜące moŜliwości finansowe Związku. 
2. Charakter i zakres pomocy. 
3. Częstotliwość i wysokość wypłacanych zapomóg temu samemu 

członkowi Związku. 
VI.  W szczególnych przypadkach wysokość udzielonej pomocy moŜe 

przekroczyć ustalone maksimum wypłaty na ten cel, pod warunkiem 
jednomyślności składu osobowego który rozpatruje bieŜący zasiłek. W 
ten sposób przydzielone środki muszą zostać rozliczone na podstawie 
dostarczonych rachunków. 
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UCHWAŁA Nr 9  
WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ZZ PRC 

z dnia 13.04.1994r.  
 
 

Ustala się składka roczną dla rencistów i emerytów w wysokości równej składce 
miesięcznej pracującego członka Związku. 
Jednocześnie ustala się następujące zasady: 

1. odchodzący na rentę lub emeryturę w środku roku są zwolnieni z 
wnoszenia składki w danym roku 

2. składki za dany rok powinny być wpłacone do kasy związkowej nie 
później niŜ do końca pierwszego kwartału 

3. wysokość składki na dany rok jest ustalona na podstawie wysokości 
składki członków pracujących, obowiązującej w miesiącu styczniu 
danego roku 

4. niewpłacenie składki za dany rok jest równoznaczne z rezygnacją z 
członkostwa w Związku 

5. ponowne przyjęcie do Związku wymaga wypełnienia nowej deklaracji, 
emeryt lub rencista nie zachowuje ciągłości w przynaleŜności 
związkowej. 
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WYPŁATY  STATUTOWE 
 

Urodzenie dziecka--------------------  350 zł. 
 
Zgon członka Związku--------------- 550 zł. 

 
Zgon członka rodziny---------------- 300 zł. 

 
Nagroda za dług. pracę-------------- 550 zł. 

 
 


