
Regulamin Zasiłków Statutowych  

Regulamin wypłat zasiłków statutowych, związkowych odpraw emerytalnych i 

zapomóg z funduszy związkowych. 

1. Związek świadczy na rzecz swych członków zasiłki z tytułu: 

- urodzenia dziecka 

- zgonu członka rodziny 

- zgonu członka Związku 

- związkowej odprawy emerytalno-rentowej 

w wysokości ustalonej przez Zarząd Związku oraz udziela pomocy materialnej lub rzeczowej 

w wysokości określonej przez Oddziałową Organizację Związkową i akceptowanej przez 

Zarząd Związku.   

2. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka i zgonu członka rodziny wypłacany jest pracującemu 

członkowi Związku, emerytom i rencistom będącymi członkami Związku, członkom 

Związku korzystającym z urlopów wychowawczych, płatnych i bezpłatnych, a także 

członkom Związku zwolnionym z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i 

posiadającym status bezrobotnego. 

3. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje obydwojgu rodzicom – członkom Związku. 

W przypadku urodzenia się dwojaczków, trojaczków itd. zasiłek przysługuje na każde 

dziecko osobno. 

4. Zasiłki z tytułu zgonu członka rodziny otrzymują wszyscy członkowie Związku, dla 

których zmarły był: dzieckiem własnym lub przysposobionym (nie uczącym się – do lat 21, 

uczącym się lub studiującym – do lat 25) , rodzeństwem do lat 25 (uczącym się lub 

studiującym), ojcem , matką, teściową lub teściem. W przypadku urodzenia się dziecka 

martwego, wypłacany jest tylko jeden zasiłek: z tytułu urodzenia lub z tytułu zgonu członka 

rodziny. 

5. Z tytułu zgonu członka Związku przysługuje tylko jeden zasiłek wypłacany członkowi 

rodziny lub osobie, która pokrywa koszty pogrzebu. 

6. Podstawą do przyznania świadczeń jest: nie zaleganie z opłacalnością składek 

członkowskich, przedłożenie aktu urodzenia lub zgonu oraz dokumentu pozwalającego na 

stwierdzenie stopnia pokrewieństwa. Dokumenty dołączone do wniosku są zwracane przy 

wypłacie zasiłku. 

7. Wniosek o wypłatę zasiłku należy złożyć w biurze Związku w terminie do 6 miesięcy od 

daty zdarzenia uprawniającego do wypłaty świadczenia. Po tym terminie wnioski ulegają 

przedawnieniu. Nowo przyjęci członkowie Związku nabywają prawo do świadczeń 

statutowych i innych form pomocy, po 6 miesięcznym  okresie stażu związkowego. 

8. Związkowa odprawa emerytalno-rentowa wypłacana jest jednorazowo każdemu 

członkowi Związku przechodzącemu na emeryturę lub rentę i legitymującemu się 

przynajmniej 2 letnim stażem związkowym. 

9. Do ciągłości stażu związkowego zalicza się okresy: 

- przynależności do innego związku zawodowego 



- odbywania służby wojskowej 

- urlopu wychowawczego 

Decyzję o zaliczeniu stażu związkowego podejmuje Zarząd Związku. Decyduje on również 

o zaliczeniu stażu członkowskiego w innych przypadkach niż określonych powyżej. 

10. Decyzje o wysokości zasiłków statutowych podejmuje Zarząd Związku i każdorazowo 

informuje o tym członków Związku w formie przyjętej przez Związek. 

11. Inne formy pomocy socjalnej udzielane będą na wniosek zainteresowanych bądź też 

przedstawicieli organizacji związkowych. Wniosek winien być umotywowany długotrwałą 

chorobą, wypadkiem przy pracy, klęską żywiołową lub innym nagłym zdarzeniem losowym, 

w sposób istotny wpływającym na pogorszenie warunków życia. 

 


