REGULAMIN
udzielania członkom NSZZ PW losowej bezzwrotnej pomocy finansowej
ze środków finansowych zgromadzonych w Zarządzie Głównym
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników
Wojska
uchwalony na podstawie § 38 pkt 8 oraz § 65 Statutu NSZZ PW
(pkt 13 uchwały Nr 16 Plenum ZG NSZZ PW z dnia 21 – 23. 01. 2008 r.)
§ 1.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”
mowa jest o:
1. funduszu - należy przez to rozumieć środki zgromadzone
w Zarządzie Głównym NSZZ PW, zgodnie z § 2 ust. 1
Regulaminu,
2. osobie uprawnionej – należy przez to rozumieć osobę, o której
mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu,
3. ubiegającym się – należy przez to rozumieć osobę występującą
o przyznanie losowej, bezzwrotnej pomocy finansowej z funduszu,
bądź na rzecz której z takim wnioskiem występuje zakładowa
(międzyzakładowa) organizacja związkowa,
4. świadczeniu – należy przez to rozumieć losową, bezzwrotną
pomoc finansową,
5. ciężkiej chorobie – należy przez to rozumieć: chorobę
nowotworową, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek,
leczenie chorób naczyń wieńcowych, przeszczep głównych
organów, chorobę Creutzfelda – Jakoba, utratę wzroku, utratę
mowy, utratę słuchu, utratę kończyny, paraliż, chorobę
Parkinsona, śpiączkę, anemię plastyczna, niewydolność wątroby,
operację wszczepienia protezy aortalnej, stwardnienie rozsiane,
cukrzycę.
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§ 2.
1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu odsetek od lokat
terminowych w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny na
swoim pierwszym plenum w danym roku kalendarzowym.
2. Obsługę finansową funduszu prowadzi Główny Księgowy NSZZ
PW.
§ 3.
1. Regulamin udzielania członkom NSZZ PW losowej bezzwrotnej
pomocy finansowej z funduszu określa osoby uprawnione do
świadczeń, a także zasady i tryb przyznawania świadczeń.
2. W celu szybkiej realizacji udzielania losowej, bezzwrotnej pomocy
finansowej osobom uprawnionym, świadczenia przyznawane są
uchwałą Prezydium Zarządu Głównego NSZZ PW, w obecności
przedstawiciela Komisji Socjalno – Bytowej.
3. Prezydium Zarządu Głównego NSZZ PW przedstawia uchwały
o przyznaniu bądź nie przyznaniu świadczenia do wiadomości
Zarządowi Głównemu NSZZ PW, na najbliższym jego posiedzeniu.
§ 4.
1. Losowa, bezzwrotna pomoc finansowa z funduszu przydzielana
jest z tytułu ciężkiej choroby osoby uprawnionej.
2. Pomoc finansowa z innego tytułu niż określony w ust.1 będzie
organizowana w formie dobrowolnych zbiórek.
3. Ze świadczeń z funduszu korzystać mogą członkowie NSZZ PW,
raz w roku.
4. Wysokość przyznanego świadczenia nie może przekroczyć
dwukrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego
w danym roku przez Radę Ministrów.
§ 5.
1. Podstawowym kryterium przyznania i określenia wysokości
świadczenia jest trudna sytuacja finansowa osoby uprawnionej
wykazana dokumentami potwierdzającymi wysokość osiąganego
dochodu rodziny, nie wyższego jednak niż 1500 zł. a w przypadku,
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gdy ubiegający się uzyskał już
dokumentami potwierdzającymi:

inną

pomoc,

to

również

a) wysokość pomocy uzyskanej z ZFŚS,
b)wysokość pomocy
Związkowej.

uzyskanej

z

Zakładowej

Organizacji

2. Przez dochód rodziny, o którym mowa w ust. 1 należy rozumieć
przeciętny miesięczny dochód brutto przypadający na członka
rodziny (za członka rodziny uznaje się : współmałżonka, dzieci
własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w
ramach rodziny zastępczej do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole
– do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia
25 lat) oraz dzieci, o których mowa wyżej, w stosunku do których
orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności –
bez względu na wiek.
3. O wysokości przyznanego świadczenia, decyduje każdorazowo
Prezydium Zarządu Głównego NSZZ PW na najbliższym
posiedzeniu.
4. Pomoc z funduszu przyznawana będzie do wysokości posiadanych
środków.
5. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym
przechodzą na rok następny i zwiększają fundusz.
§ 6.
1. Losowa, bezzwrotna pomoc finansowa może być przyznana na
wniosek osoby uprawnionej lub za jej zgodą na wniosek
zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej, do której
należy.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 1
do Regulaminu.
3. Wniosek osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia opiniuje
Zarząd Zakładowy (Międzyzakładowy) organizacji związkowej
NSZZ PW, do której ubiegający się należy, a następnie właściwy
Zarząd Okręgu NSZZ PW.
4. Wniosek Zarządu Zakładowego (Międzyzakładowego) NSZZ
PW o przyznanie świadczenia opiniuje właściwy Zarząd Okręgu
NSZZ PW.
5. Wniosek pozytywnie zaopiniowany, zgodnie z postanowieniami
ust. 3 bądź 4, przesyła się na adres Zarządu Głównego NSZZ PW.
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6. Złożony w Zarządzie Głównym NSZZ PW, wniosek musi być
kompletny. Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrywany
z jednoczesnym zwróceniem (odesłaniem) go do ubiegającego się
lub do Zarządu Zakładowego NSZZ PW, który wystąpił
z wnioskiem.
7. Do wniosku o przyznanie świadczenia osoba uprawniona musi
dołączyć zaświadczenie lekarskie, ksero wypisu ze szpitala
(w
przypadku
przebywania
w
szpitalu),
oświadczenie
o przebywaniu na zasiłku chorobowym lub świadczeniu
rehabilitacyjnym, jak również dokumenty, o których mowa w § 5
ust. 1.
§ 7.
Świadczenia z funduszu nie mają charakteru roszczeniowego.
§ 8.
Decyzja Prezydium Zarządu Głównego NSZZ PW jest ostateczna.
§ 9.
Zasady biurowej
Regulaminu.

obsługi

dokumentów

określa

Załącznik

Nr
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§ 10.
Prawo zgłaszania propozycji zmian do Regulaminu mają wszyscy
członkowie NSZZ PW po przez swoich przedstawicieli we władzach
NSZZ PW.
§ 11.
Zmiany do Regulaminu dokonuje uchwałą Zarząd Główny NSZZ PW.
§ 12.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 23 stycznia 2008 r.,
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