
Regulamin przyznawania świadczeń pieniężnych                                             

w Oddziale ZNP Warszawa Praga Południe Wawer Wesoła 

Uchwała Zarządu Oddziału nr 41/19 z dnia 29.10.2019 r. 

I.  Zasiłki statutowe 

1. Członkom związku przysługują zasiłki statutowe z tytułu: 

a) urodzenia lub przysposobienia dziecka 

Do tego zasiłku mają prawo członkowie legitymujący się co najmniej 1-rocznym stażem liczonym 

od dnia wstąpienia do ZNP do dnia urodzenia.  
Wysokość zasiłku uzależniona jest od długości stażu i wynosi odpowiednio: 

 1 – 3 lata           -  400, - zł 

 3 – 6 lat             -  500, - zł 

 7 – 10 lat           -  600, - zł 

 10 – i więcej     -  700 -1000 zł      

b) zgonu męża, żony, dziecka 

Zasiłek uzależniony jest od stażu członkowskiego: 

 minimalny zasiłek wynosi 700,- zł 

 maksymalny zasiłek wynosi 1000,- zł  

 w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 1500, - zł 

c) zgonu rodziców po udokumentowaniu kosztów pogrzebu – maksymalnie 450 – 1000 zł 

2. Rodzinie członka związku z tytułu zgonu członka 

Zasiłek wypłacany jest temu z członków rodziny zmarłego, który udokumentuje poniesione koszty 

i wynosi maksymalnie 500,- zł 

 

UWAGA!  
W/w wnioski należy złożyć w nieprzekraczającym terminie 6 miesięcy od dnia zdarzenia. 

  

II. Regulamin przyznawania zapomóg losowych, socjalnych 

1. Zapomoga losowa może być przyznana z tytułu kradzieży, klęski żywiołowej itp. Wniosek musi 
być poparty zaświadczeniem z policji lub administracji o zaistniałej sytuacji. Decyzja o wysokości 

zapomogi podejmowana jest każdorazowo indywidualnie, stosownie do sytuacji.  
2. Zapomoga socjalna może być przyznana członkom z tytułu wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, 

rodzinnej, materialnej. Zapomoga będzie przyznawania przez Związek w miarę posiadanych 
środków. Decyzja o wysokości zapomogi podejmowana będzie każdorazowo indywidualnie, 

stosownie do sytuacji. 

 

III. Regulamin przyznawania zapomóg zdrowotnych 

Członek Związku będący w trudnej sytuacji zdrowotnej lub losowej, może ubiegać się o zapomogę 

zdrowotną lub losową. Wysokość świadczenia, każdorazowo ustala Prezydium Zarządu Oddziału, w 

miarę posiadanych środków.  
1. Pomoc zdrowotna może być udzielona w związku z: 

 długotrwałym leczeniem szpitalnym i koniecznością dalszego leczenia w domu, 

 zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, 

 w przypadku chorób nowotworowych, 

 oraz innych chorób wymagających przyjmowania leków. 

2. Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest od: 

 sytuacji materialnej, rodzinnej członków Związku, 

 stażu związkowego. 

3. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie wniosku pisemnego, do którego należy  
dołączyć: 

 aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, 

 dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, 



 

IV. Inne formy pomocy materialnej 

1. Każdy członek ZNP ma prawo do korzystania z dofinansowania  /w miarę posiadanych środków/ 
organizowanych przez Związek wczasów leczniczych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych.  

2. Członkowie ZNP mają prawo do ubiegania się o stypendium naukowo-socjalne dla swoich dzieci. 

Możliwość uzyskania stypendium określa przyjęty przez Zarząd Oddziału Regulamin /do wglądu 

w Zarządzie Oddziału lub u Prezesa Ogniska oraz na stronie internetowej Oddziału/. 
3. Dzieci członków ZNP od urodzenia do 15 roku życia otrzymują każdego roku paczki świąteczno-

mikołajkowe.  

 

V. Regulamin przyznawania częściowej refundacji kosztów podnoszenia kwalifikacji 

1. Do częściowej refundacji kosztów podnoszenia kwalifikacji mają prawo członkowie ZNP z 

zaliczonym minimum rocznym stażem związkowym  

2. Refundacja obejmuje w szczególności: 

 studia licencjackie, 

 studia magisterskie, 

 studia podyplomowe, 

 kursy kwalifikacyjne i doskonalące. 

3. Refundacja kosztów kursów kwalifikacyjnych wynosi od 10 do 15 procent poniesionych kosztów.  

4. O refundację kosztów poniesionych na studia można ubiegać się 1 raz w roku akademickim, po 

przedłożeniu zaświadczenia o wysokości poniesionych kosztów oraz zaświadczenia o zaliczeniu roku 
akademickiego. Można uzyskać refundację od 10% do 20 % kosztów. 

5. Warunkiem przyznania refundacji jest złożenie wniosku. Do wniosku należy dołączyć; 

 dowód wpłaty, 

 kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie danej formy kształcenia. 

 

Każdy złożony w Oddziale wniosek powinien zawierać pozytywną opinię Prezesa Ogniska 

 

Regulaminy wchodzą w życie 01.01.2020 roku. 

 

 


