
Regulamin przyznawania 

świadczeń statutowych 

Związku Zawodowego „KADRA”

JSW S.A. KWK „Pniówek”

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego

„Pniówek” w Pawłowicach.
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1. Zgodnie z zapisem Statutu Związku Zawodowego „Kadra” JSW S.A.
KWK „Pniówek” fundusz związku przeznacza się na świadczenia statutowe,
dotacje, finansowanie działalności kulturalno – oświatowej, finansowanie
działalności sportowo – rekreacyjnej, finansowanie działalności socjalno –
bytowej oraz inną działalność organizacyjną związku;

2 Członkowie Związku Zawodowego „Kadra” JSW S.A. KWK „Pniówek” uprawnieni
są do pobierania świadczeń statutowych w formie zapomogi przedstawionych w
tabeli nr 1. W n/w tabeli określono wysokość zapomogi i minimalny okres karencji
członka w Związku Zawodowym „Kadra” JSW S.A. KWK „Pniówek”
uprawniającym go do pobrania zapomogi

Tabela nr 1. Rodzaj świadczenia statutowego w formie zapomogi wraz z okresem
minimalnej karencji członka w ZZ „Kadra” JSW S.A. KWK „Pniówek”
uprawniającym do pobrania zapomogi.

Rodzaj zapomogi
Wysokość zapomogi

/ zł /

Okres minimalnej
karencji członka 

w ZZ „Kadra”
LOSOWA

Zgon członka związku 500 6 m-cy
Zgon członka rodziny (rodzice,

małżonkowie, dzieci, rodzeństwo)
150 6 m-cy

Przewlekła choroba 
Do 500 – zgodnie z decyzją

Zarządu ZZ „Kadra”
6 m-cy

Zasiłek chorobowy (po 30 dniach
nieprzerwanego L-4)

100 6 m-cy

Indywidualne zdarzenie losowe
Do 500 – zgodnie z decyzją

Zarządu ZZ „Kadra”
6 m-cy

ZDROWOTNA
Wypoczynek letni i zimowy (minimum 5

dni urlopu)
Do 70 (1 raz w roku) 6 m-cy

Badania profilaktyczne
50 – zgodnie z decyzją

Zarządu ZZ „Kadra”
6 m-cy

SOCJALNO - BYTOWA
Dopłata do wycieczek i imprez

organizowanych przez ZZ „Kadra”
Zgodnie z decyzją Zarządu

ZZ „Kadra”
6 m-cy

Dopłata do kolonii/zimowisk/zielonej
szkoły 

50 (1 raz w roku) 6 m-cy

Emerytalno - rentowa 300 12 m-cy

Urodzenie dziecka 200 6 m-cy

Dla studentów (ukończony semestr) 150 6 m-cy
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3. Okres karencji liczony jest od daty przystąpienia członka do Związku
Zawodowego „Kadra” JSW S.A. KWK „Pniówek”. Liczba dni ulega zaokrągleniu
w górę do pełnego miesiąca.

4. Podstawą wypłaty zapomogi związanej z zgonem, urodzinami jest zaświadczenie
z właściwego urzędu. Podstawą wypłaty zapomogi związanej z pobytem na
zwolnieniu lekarskim jest druk L-4 lub jego kserokopia. Podstawą wypłaty
zapomogi związanej z dopłatą do kolonii/zimowisk/zielonej szkoły jest
zaświadczenie lub faktura lub rachunek z ośrodka organizującego wypoczynek.
Podstawą wypłaty zapomogi dla studentów jest zapis w indeksie lub
zaświadczenie z właściwej uczelni. Zapomoga obejmuje studia pierwszego,
drugiego i trzeciego stopnia wg struktury studiów oraz studia podyplomowe.

5. Podstawą wydania przyznanej zapomogi jest wniosek wypełniony przez
wnioskodawcę. 

6. Karencja przyznania zapomogi od daty uzyskania uprawnienia do niej wynosi 3
miesiące.
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