
Każdy członek Związku Zawodowego Górników w Polsce Zarząd 
Zakładowy TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski w Jaworznie, ma 

możliwość skorzystania z pomocy związku w formie niżej podanych 

świadczeń statutowych:  

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA STATUTOWEGO Z TYTUŁU 

DOFINANSOWANIA CZŁONKA ZWIĄZKU 

1. Wysokość świadczenia wynosi 100,00 złotych.  

2. Świadczenie przysługuje na imprezy organizowane przez Związek 

między innymi na:  
o udział w wycieczkach, 

o zakup biletów na imprezy kulturalno-oświatowe,  
o udział w biesiadzie piwnej,  

o zakup karnetów na basen, fitness, aerobik i inne,  
o paczki świąteczne,  

o udział w imprezach oddziałowych.  
3. Świadczenie można realizować w ciągu dwóch lat bieżących po 

sobie, nie wykorzystane świadczenia z pierwszego roku przepadają 

w trzecim roku kalendarzowym.  

Rodzaj Świadczenia Statutowego 

Dla osób, które nie 

podpisały 

"doubezpieczenia" 

Dla osób, które 

podpisały  

"doubezpieczenie" 

Dofinansowanie członka związku 100 zł 100 zł 

Dofinansowanie do zorganizowanego 

wypoczynku dzieci do 18 roku zycia 
100 zł 100 zł 

Urodzenie dziecka 100 zł 500 zł 

Zawarcie związku małżeńskiego 250 zł 250 zł 

Odprawa emerytalna 200 zł 200 zł 

Zgon rodziców lub teściów 100 zł 200 zł 

Zgon małżonka 100 zł 500 zł 

Zgon dziecka 100 zł 800 zł 

Urodzenie martwego dziecka  1 000 zł 

Zgon członka związku 130 zł 1 000 zł 

Zgon członka związku - wypadek  + 6 000 zł 

Paczka dla chorych 

28 dni chorobowego,  

wypadek w pracy,  

pobyt w szpitalu 

28 dni chorobowego,  

wypadek w pracy,  

pobyt w szpitalu 

Zapomoga zwrotna do 600 zł do 600 zł 

 

  



 

 

REGULAMIN 

FUNDUSZU ZAPOMÓG BEZZWROTNYCH 

Celem utworzenia konta Funduszu Zapomóg Bezzwrotnych jest pomoc 
członkom Związku, którzy przez zrządzenie losu są w trudnej sytuacji 

życiowej. 

Konto to jest zasilane z dobrowolnych wpłat na cele statutowe oraz z 

odsetek od lokat terminowych. 

 

1. Zapomogę bezzwrotną można otrzymać po decyzji Zarządu Związku.  

2. Zapomoga udzielana jest członkom Związku:  

• W trakcie leczenia szpitalnego członka Związku oraz jego rodziny 

(dzieci, żona) lub po jego zakończeniu.  
• W wyniku wypadku przy pracy bez konieczności leczenia 

szpitalnego.  
• W wyniku zdarzeń losowych powodujących niemożliwość egzystencji 

w podstawowych warunkach spowodowane: pożar, powódź, 

huragan.  

Postanowienia końcowe:  

1. Przy ustalaniu wysokości zapomogi Zarząd Związku nie będzie brał 
pod uwagę dochodu członka związku, lecz skalę problemu jakiego 

dotyczy.  
2. Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być dokonywane przez Zarząd 

Związku aneksem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


