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REGULAMIN UDZIELANIA ZAPOMÓG ZWIĄZKOWYCH 

1. Zapomogi bezzwrotne opiniuje i zatwierdza Zarząd Związku. 

2. Zapomogi bezzwrotne mogą otrzymać członkowie Związku którzy: 

- zostali doświadczeni klęskami żywiołowymi (powódź, pożar, huragan) 

- zdarzeniami losowymi (np. kradzież) 

- ulegli wypadkowi 

-są przewlekle chorzy 

3. Członkowie Związku ubiegający się o zapomogę bezzwrotną muszą 

dołączyć do wniosku ksero zaświadczenia wydanego przez właściwy 

organ, potwierdzający zaistnienie któregoś ze zdarzeń wymienionych w 

pkt. 2. 

4. Zapomogi zwrotne udziela Przewodniczący Związku. 

5. Zapomogi zwrotne mogą otrzymać członkowie związku, dwa razy w 

roku po opłaceniu 4 składek członkowskich. 

6. Zapomogi zwrotne spłacane są maksymalnie w 5 ratach poprzez 

potrącenia z wynagrodzenia. 

7. Ubiegający się o zapomogę zwrotną zobowiązany jest przedstawić 

jednego poręczyciela-członka związku. 

8. Poręczycielami nie mogą być członkowie Zarządu Związku, Komisji 

Rewizyjnej, członkowie związku w okresie wypowiedzenia pracy i 

bezpłatnego urlopu oraz renciści i emeryci. 

9. Poręczyciel swoim podpisem na wniosku wyraża zgodę na potrącenie z 

jego wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego 

poręczonej zapomogi, w razie nie spłacenia jej  przez dłużnika. 
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10. Członek Związku nie powinien być jednocześnie poręczycielem więcej 

niż 2-uch zapomóg. 

11. W przypadku śmierci członka związku, który pobrał zapomogę zwrotną 

jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczyciela. 

12. Poręczyciel sam ponosi odpowiedzialność za poręczenie zapomogi. 

13. Zadłużenie potrąca się z wszelkich należności zmarłego z tytułu 

wynagrodzenia za pracę. 

14. W przypadku zwolnienia z pracy, odejścia na emeryturę, rentą lub 

zasiłek wychowawczy, odbywania służby wojskowej, kwota zapomogi 

zwrotnej pozostająca do spłacenia zostanie potrącona jednorazowo bez 

względu na ilość rat pozostających do spłacenia. 

15. Wniosku o zapomogi bezzwrotne i zwrotne przyjmowane są na 

formularzach według załączonego wzoru. 

16. Odbiór zapomogi bezzwrotnej i zwrotnej możliwy jest tylko po 

okazaniu dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość z wyłączeniem przepustki osobowej. 

17. Wysokość zapomogi bezzwrotnej i zwrotnej ustala raz w roku Zarząd 

Związku. 

18. Zapomogi bezzwrotne rozpatrywane są w pierwszy wtorek miesiąca lub 

w terminie najbliższego posiedzenia Zarządu Związku. 

19. Każdy wnioskodawca przed złożeniem wniosku o udzielenie zapomogi 

bezzwrotnej i zwrotnej ma obowiązek zapoznania się z w/w punktami 

regulaminu. 

20. Zapoznanie się z regulaminem udzielania zapomogi bezzwrotnej i 

zwrotnej, każdy wnioskodawca i poręczyciel potwierdza 

własnoręcznym czytelnym podpisem. 

21. Do przestrzegania pkt.20 zobowiązuje się przyjmującego wniosek. 
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22. Do kontroli prawidłowości przestrzegania regulaminu udzielania 

zapomóg zobowiązuje się Zarząd Związku. 

23. Wątpliwości wynikłe na tle niniejszego regulaminu rozstrzyga Zarząd 

Związku.  


