REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZASIŁKÓW I ZAPOMÓG LOSOWYCH
CZŁONKOM ZNP W UWM W OLSZTYNIE
I. ZASIŁKI
§1
1. Członkowi ZNP w UWM w Olsztynie przysługuje zasiłek z tytułu urodzenia dziecka.
2. Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w ciągu roku od dnia urodzenia na wniosku
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, dołączając kserokopię aktu
urodzenia (oryginał do wglądu).
3. Zasiłek z tytułu urodzenia wypłaca się oddzielnie każdemu z małżonków, jeżeli oboje są
członkami ZNP w UWM w Olsztynie.
4. W przypadku ciąż mnogich zasiłek wypłacany jest na każde dziecko.
5. Wysokość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka określa Walne Zebranie Delegatów ZNP
w UWM w Olsztynie.
6. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka może być wypłacony członkom legitymującym się co
najmniej sześciomiesięcznym członkostwem w ZNP w UWM w Olsztynie.
II. ZAPOMOGI
§1
1.

Członkowi ZNP w UWM w Olsztynie, który na skutek zdarzeń losowych, w tym klęsk
żywiołowych doznał znacznego uszczerbku majątkowego albo ponosi znaczne wydatki
związane z leczeniem lub rehabilitacją, jak również z innych uzasadnionych przyczyn
może zostać przyznana zapomoga losowa.

2.

Członkom ZNP w UWM w Olsztynie przysługują zapomogi losowe:
1. na skutek zdarzeń losowych;
2. z tytułu zgonu członka ZNP;
3. z tytułu zgonu członka rodziny.
§2

1. Zarząd Uczelniany ZNP w UWM w Olsztynie ustala maksymalną wysokość zapomóg
przyznawanych ze środków Związku.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Uczelniany ZNP w UWM w Olsztynie
może podjąć decyzję o przyznaniu zapomogi w wysokości wyższej od wysokości
maksymalnej określonej zgodnie z ust. 1.
§3
1. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. 1 powinien mieć
formę pisemną i zawierać wskazanie przyczyny jego złożenia, uzasadnienie oraz informację
o zapomogach udzielonych wcześniej przez ZU ZNP w UWM w Olsztynie.

2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów uzasadniających potrzebę przyznania
zapomogi. Dokumentacja powinna zawierać w szczególności dokumenty potwierdzające
zdarzenie losowe w tym kopię dokumentacji medycznej związanej z długotrwałą chorobą
wymagającą wysokich kosztów leczenia lub rehabilitacji lub inne dowody potwierdzające
zaistnienie zdarzenia losowego powodującego uszczerbek majątkowy.
3.

Wysokość zapomogi losowej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. 1 ustala Zarząd Uczelniany
ZNP w UWM w Olsztynie po zapoznaniu się z kompletnym wnioskiem.

4.

Członek ZNP w UWM w Olsztynie może wnioskować o przyznanie zapomogi, o której
mowa w §1 ust. 2 pkt. 1 maksymalnie dwa razy w roku.
§4

1.

Zapomoga, o której mowa §1 ust. 2 pkt. 2 przysługuje osobie, która pokryła koszty
pogrzebu członka ZNP i złożyła w ciągu roku od dnia zgonu wniosek o przyznanie
zapomogi losowej z tytułu zgonu członka Związku stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszego regulaminu, dołączając przy tym kserokopię aktu zgonu (oryginał do wglądu)
oraz kopię faktur bądź rachunków potwierdzających poniesione koszty związane
z pogrzebem.

2.

Zapomoga, o której mowa §1 ust. 2 pkt. 3 przysługuje członkowi ZNP w UWM
w Olsztynie w przypadku zgonu członka rodziny, przy czym za członka rodziny uznaje się
współmałżonka, rodziców, teściów oraz dzieci pozostające na utrzymaniu.

3.

Zapomoga, o której mowa §1 ust. 2 pkt. 3 przysługuje członkowi ZNP w UWM
w Olsztynie, który złożył w ciągu roku od dnia zgonu członka rodziny wniosek stanowiący
załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu, dołączając przy tym kserokopię aktu zgonu
(oryginał do wglądu).

4.

Wysokość zapomóg, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustala Walne Zebranie
Delegatów ZNP w UWM w Olsztynie.
§5

1.

Zapomogi losowe mogą być przyznane członkom legitymującym się co najmniej
sześciomiesięcznym członkostwem w ZNP w UWM w Olsztynie.

2.

W przypadku odmowy przyznania zapomogi losowej, wnioskodawcy przysługuje w ciągu
14 dni prawo odwołania do Zarządu Uczelnianego.

Załączniki:
1. Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu urodzenia dziecka.
2. Wniosek o wypłatę zapomogi losowej z tytułu zgonu członka Związku.
3. Wniosek o wypłatę zapomogi losowej z tytułu zgonu członka rodziny.
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