
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników
w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Regulamin przyznawania świadczeń związkowych
przyjęty uchwałą Zarządu nr 5/X/2017 z dnia 10 października. 2017 r.

§ 1

Każdy  członek  NZZP  IFJPAN  może  ubiegać  się  o  świadczenie  finansowe  w  związku  z

wypadkami losowymi lub istotnym pogorszeniem się jego sytuacji materialnej w okresie jego

przynależności do związku.

§ 2

Zarząd Związku w formie uchwały ustala podstawową wysokość świadczeń w przypadku: 

 a) narodzin lub adopcji dziecka;

 b) utraty pracy przez członka Związku;

 c) odejścia członka Związku na emeryturę;

 d) śmierci członka Związku;

 e) śmierci współmałżonka;

 f) innych zdarzeń losowych.

§ 3

Zapomoga z tytułu śmierci członka Związku przyznawana jest osobie najbliższej, która ponosi

koszty pochówku.

§ 4

W razie zaistnienia wypadków losowych szczególnie dotkliwych finansowo, a w szczególności

w przypadku długotrwałej choroby członka Związku lub osoby mu bliskiej, Zarząd Związku po

rozpoznaniu sprawy podejmuje w formie specjalnej  uchwały decyzję o wysokości  zapomogi

adekwatnie do potrzeb wuioskodawcy i możliwości finansowych związku.
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§ 5

Łączna kwota świadczeń przyznanych jednemu członkowi Związku nie może przekroczyć w

roku  podatkowym  limitów  zawartych  w  Art.  21  Ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób

fizycznych  (Dz.U.  1991  Nr  80  poz.  350).  Zasada  ta  nie  musi  być  stosowana  w  przypadku

świadczenia przyznanego specjalną uchwałą Zarządu (patrz § 4). 

§ 6

Decyzję  o  przyznaniu  świadczenia  podejmuje  Zarząd  Związku  w  składzie  przynajmniej

dwuosobowym.

§ 7

Świadczenia wypłacane są z funduszu związkowego.

§ 8

W sytuacjach  szczególnych Zarząd  Związku może  ogłosić  dobrowolną  zbiórkę  funduszy na

rzecz poszkodowanego lub znajdujacego się w ciężkiej sytuacji finansowej członka Związku.

§ 9

Świadczenie zostaje przyznane jednorazowo, po rozpatrzeniu wniosku osoby zainteresowanej.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 10

Wniosek powinien być przedstawiony Zarządowi Związku przed upływem 6 miesięcy od daty

zaistnienia zdarzenia, które jest podstawą do przyznania świadczenia.

§ 11

Uprawnienie do świadczenia ustala się na podstawie dokumentów załączonych do wniosku  –

np. aktu urodzenia, aktu zgonu, wypowiedzenia umowy o pracę. W sytuacjach szczególnych,

w przypadku  braku  odpowiednich  dokumentów,  Zarząd  może  podjąć  decyzję  na  podstawie

złożonego przez wnioskodawcę oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do ustalenia

prawa do świadczenia.
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§ 12

Wnioskodawca ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu, na którym rozpatrywany jest

jego wniosek. Wolę uczestniczenia wnioskodawca zaznacza we wniosku.

§ 13

Decyzja Zarządu o przyznaniu lub odmowie świadczenia powinna być podjęta w ciągu 7 dni

roboczych od dnia złożenia wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o decyzji nie

później niż 7 dni roboczych od dnia jej podjęcia.

§ 14

Wnioskodawca może w ciagu 14 dni roboczych odwołać się od decyzji Zarządu do Komisji

Rewizyjnej.

§ 15

Komisja  Rewizyjna rozpatruje  sprawę odwoławczą na posiedzeniu zwołanym w ciągu 7 dni

roboczych od otrzymania odwołania. W posiedzeniu może brać udział wnioskodawca.

§ 16

Stanowisko przyjęte przez Komisję Rewizjną w sprawie odwoławczej jest wiążące dla Zarządu,

o ile nie narusza przepisów Statutu Związku oraz niniejszego regulaminu. 

Załącznik: wzór wniosku o przyznanie zapomogi związkowej
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