
REGULAM|N

wyplaty zapomogi członkom OP NSZZ ,, Solidarność" Koksowni Prryińńz tfułu
,, ćaDNEGo spĘDzENlA śwąr aożreo NARoDzENlA I NowEGa ROKll "

Każdy członek Organizacji Podzakładowei NSZZ ,, Solidarność" Koksowni Przyjaźń
w Dąbrowie Górniczej może ubiegać się o zapomogę inną niż losowa, ce|em
godnego spędzenia Świąt Bożego Narodzenia iNowego Roku.
Warunkiem otrzymania zapomogi jest sześciomiesięczny staż związkowy, nie
zaleganie z opłatami składek ariązkotłyń orazĄożenie wniosku o zapomogę.
Wysokość zapomogi rąulują tabele:

TABELA DLA czŁoNKoW zWlĄzKU - męŻcxŻnl

TABELA DLA czŁoNKoW ailĘRU - KoB|ETV

4. Wnioski o zapomogę można składaó od dnia 20 pażdziernika 2016 roku do
dnia 23 grudnia 2a16 roku.

5. \Ątlpłata zapomogi rozpocznie się od dnia 1 grudnia 2016 roku do dnia
31 grudnia 2016 roku.
Średni dochod brutto na osobę ztrzech ostatnich miesięcy ( członka zvńązku
i wspołmaźonka ), członek aniązku wylicza i wpisuje osobiście bez
konieczności pzynoszenia zaświadczenia z zakładu pracy, pod
odpowiedzialnością karną za prawdziwość wlw oświadczen ia.
Powyższy Regulamin został przyjęty przez Komisję OP NSZZ,, Solidarność"
Koksowni Payiażń wdniu 19 sierpnia 2016 roku.
Decyąję o plzyznaniu zapomogi podejmuje Prezydium Komisji OP NSZZ
,, Soffiarność " Koksowni Przyjażń.
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Średni dochód brutto na osobę w
rodzinie ( dziecko nie pracujące
do 25lat) z trzech ostatnich
miesiecv.

Wysokość zapomogi uzalezniona jest od więku i ilości
dzieci.

od do dzieci2000r. istarsze dzieci rocznik 2001 i młodsze
1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci

3.000 zł. 160 zł. 21o ź. 260 zł. 310 ż.
3.001 zł. 3.500 zł 155 zł. 205zł. 255 ź. 305 zł.
powvżei 3.500 zł. 150 zł. 2OO zł, 250 zł. 300 zł.

Średni dochód brutto na osobę w
rodzinie ( dziecko nie pracujące
do 25 lat) z trzech ostatnich
miesiecv.

Wysokość zapomogi uzaleźniona jest od wieku i ilości
dzieci.

od do dzieci, 2000r. i starsze dzieci rocznik 2oo1 i młodsze
1 dziecko 2dzieci 3 dzieci

3.000 zł. 240 zł. 29O zł. 34o ż. 390 zł.
3,001 zł. 3.500 zł 235 zł. 285 zł. 335 zł. 385zł.
oowvżei 3.500 zł. 230 zł. 280 zł. 330 zł. 380 zł.


