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Regulamin wypłat
świadczeń statutowych
Termin złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, wpływ daty zdarzenia na
wysokość świadczenia oraz staż związkowy uprawniający do uzyskania prawa do
świadczeń statutowych określone są w § 5 ust. 3 Uchwały nr 5 XIX KZD ws.
działalności finansowej Związku, zmienionej Uchwałą nr 7 XXI KZD NSZZ
„Solidarność”.
Członkowi MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa
Górnicza przysługują następujące świadczenia:
1. Zapomoga z tyt. długotrwałej choroby (od 21 dnia choroby, potwierdzonej
przez Wydział/Zakład na podstawie zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA)
w wysokości 150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Zapomoga
przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym. W przypadku choroby
występującej na przełomie dwóch lat:
• świadczenie przysługuje za rok, w którym choroba trwała dłużej;
• gdy choroba trwała równie długo w obu latach – świadczenie przysługuje
za rok poprzedni, a jeżeli świadczenie było wypłacone w roku poprzednim
– za rok następny, jeżeli choroba trwała min. 21 dni w roku następnym.
Wymagany staż związkowy – co najmniej 6 miesięcy.
2. Zasiłek z tytułu urodzenia lub adopcji dziecka w wysokości:
• 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych) przy stażu związkowym wynoszącym
od 6 miesięcy do 1 roku;
• 1.000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych) przy stażu związkowym wynoszącym
więcej niż 1 rok.
3. Zapomoga z tytułu zgonu członka rodziny (współmałżonka, rodziców
i teściów*, dziecka na utrzymaniu, osoby na wyłącznym utrzymaniu) w
wysokości 250,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
4. Zasiłek z tytułu zgonu Członka Związku w wysokości 700,00 zł. (słownie:
siedemset złotych).
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5. Zapomoga losowa dla Członków, z którymi rozwiązano umowę o pracę na podstawie Ustawy z dnia 13 marca 2003r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późniejszymi zmianami), posiadającymi w dniu rozwiązania umowy o pracę
uprawnienia stażowo – wiekowe do świadczenia przedemerytalnego według kryteriów określonych w Ustawie z
dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252 z późniejszymi
zmianami) w wysokości 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych). Wymagany staż związkowy – co najmniej 1 rok.
6. Zapomoga losowa dla odchodzących na emeryturę lub rentę – w wysokości 300,00 zł. (trzysta złotych).
Wymagany staż związkowy – co najmniej 1 rok.
7. Zapomoga przyznawana przez Komisję Zapomóg według regulaminu do kwoty 700,00 zł. (słownie: siedemset
złotych). Wymagany staż związkowy – co najmniej 1 rok.
Po uzyskaniu przez Członka Związku prawa do renty lub emerytury, któremu wcześniej wypłacono zapomogę
losową dla odchodzących na świadczenie przedemerytalne – zapomoga dla odchodzących na rentę lub emeryturę nie
przysługuje. Niniejszy zapis stosuje się analogicznie wobec Członków, którzy uzyskali prawo do emerytury, a którym
wcześniej wypłacono zapomogę losową dla odchodzących na rentę.
Bezrobotnym Członkom Komisji Emerytów i Rencistów przysługują wyłącznie zasiłki statutowe wymienione w
Rozdziale II § 5 ust. 1 pkt 1-4 Uchwały nr 5 XIX KZD, zmienionej Uchwałą nr 7 XXI KZD w wysokości określonej
w Uchwale nr 647/99 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, czyli:
• 100,00 zł (słownie: sto złotych) z tytułu urodzin dziecka.
• 150,00 zł (słownie sto pięćdziesiąt złotych) z tytułu zgonu Członka Związku.
• 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) z tytułu zgonu członka rodziny.
1. W przypadku świadczeń z tyt. zgonu i urodzenia obowiązuje przedłożenie dokumentów określonych w § 5 ust.
3 Uchwały nr 5 XIX KZD, zmienionej Uchwałą nr 7 XXI KZD NSZZ „Solidarność”.
2. W przypadku świadczeń z tyt. odejść na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne obowiązuje przedłożenie
do wglądu dokumentów przyznających prawo do emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego itd.
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wymóg określony w ust. 2. nie dotyczy osób odchodzących na świadczenia przedemerytalne, świadczenia
osłonowe związane z nabyciem uprawnień emerytalnych. W tej sytuacji obowiązuje przedłożenie świadectwa
pracy, dotyczy to również zapomogi losowej, o której mowa w Cz. II ust. 5.
*) przysługują cztery świadczenia z tytułu: 1. Zgonu ojca (lub ojczyma), 2. Zgonu matki (lub macochy), 3. Zgonu
teścia (lub ojczyma współmałżonka), 4. Zgonu teściowej (lub macochy współmałżonka). W przypadku, gdy np.
wypłacono zasiłek z tytułu zgonu ojca, to z tytułu zgonu ojczyma zasiłek już nie będzie przysługiwał.
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