data ………………….

…………………………………..
/imię i nazwisko/

…………………………………..
nazwa Oddziału

WNIOSEK
o udzielenie zapomogi losowej dla członków
POZ NSZZ „Solidarność” przy Alchemii S.A. – Zakład HUTA BATORY

Nazwisko i imię …………………………………… Zatrudniona/y …………………………………
Data urodzenia …………………………………… Staż związkowy od ……………………………...
Ilość osób w rodzinie ………………. Ile dzieci ………… wiek dzieci ……………………………
Ostatnia zapomoga przyznana była …………………………………………………………………….
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZYCZYNA WYSTĄPIENIA O ZAPOMOGĘ
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
/podpis wnioskodawcy/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wysokość zarobków wnioskodawcy, członków rodziny lub wysokość emerytury, renty, świadczenia
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym /potwierdzenie przez dział zarobków, zaświadczenie
z zakładu pracy lub oświadczenie wnioskodawcy o dochodach /.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

c.d. na następnej stronie

Opinia oddziałowego NSZZ „Solidarność”
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………...
podpis opiniującego

Zarząd/Prezydium POZ NSZZ „Solidarność” przy Alchemii S.A. – Zakład HUTA BATORY
na posiedzeniu dnia ……………………… podjął uchwałę nr ……… przyznając / nie przyznając
zapomogę losową w wysokości zł: …………… /słownie zł: …………………………………………/

Uwagi Komisji:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Podpisy:
…………………………………………………………………………………………………………...

Dnia ………………………….

…………………………………………………..
imię i nazwisko wnioskodawcy/członka związku
POZ NSZZ „Solidarność” przy Alchemii S.A.
– Zakład HUTA BATORY
WNIOSEK O ZAPOMOGĘ ZE ŚRODKÓW ZWIĄZKU
Zwracam się o przyznanie zapomogi innej niż losowa / paczki dla chorego
Przyznana zapomoga pozwoli na: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, iż:
- sam/a prowadzę gospodarstwo domowe, jestem emerytem, rencistą, pobieram świadczenie
- posiadam na utrzymaniu 1 członka rodziny nie osiągającego dochodów
- posiadam na utrzymaniu więcej niż jednego członka rodziny nie osiągającego dochodów
- przyznana zapomoga jest związana z pobytem w szpitalu/chorobą/okoli/paczka dla chorego

…………………………………….
podpis wnioskodawcy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zgodnie z art. 21 pkt.1 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
Uchwałą POZ nr 64 z dnia 16.02.2021 r.

przyznano zapomogę w wysokości: …………….. zł /słownie zł: ………………………………/

………………
data

…………………………

…………………………

podpis zatwierdzającego

podpis zatwierdzającego

Zapomogę w wysokości zł: …………………………….. otrzymałem/am dnia ………………………...
…………………………………..
podpis otrzymującego

………………………………
/nazwisko i imię/

Data wpływu wniosku: ………………………….

Oddział ………………………

Do POZ NSZZ „Solidarność”
przy Alchemii S.A.
- Zakład HUTA BATORY

WNIOSEK
wypłata zasiłku statutowego z tytułu urodzenia dziecka
Proszę o wypłacenie zasiłku z tytułu urodzenia w dniu …………………………………………
syna/córki ………………………………………………… na dowód czego przedstawiam
/imię i nazwisko dziecka/

do wglądu wyciąg z aktu urodzenia wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego
w ……………………………………………….
Jestem członkiem związku od ………………i regularnie opłacam składki.
Oświadczam, że mąż/żona
…………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko małżonka/

nigdzie nie pracuje – pracuje …………………………………………………………………
/nazwa zakładu pracy/

i jest – nie jest członkiem związku zawodowego.

…………………………………………….
/podpis wnioskodawcy/

………………………….
/nazwisko i imię/

Data wpływu wniosku: …………………

………………………
Oddział
Do POZ NSZZ „Solidarność”
przy Alchemii S.A.
- Zakład HUTA BATORY

WNIOSEK
wypłata zasiłku statutowego z tytułu zgonu
członka związku/członka rodziny
Proszę o wypłacenie zasiłku statutowego z tytułu zgonu
……………………………………………………………………………………………………………
/stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko zmarłego/

Zgon nastąpił w dniu ……………………… w ………………………… na dowód czego
przedstawiam do wglądu wyciąg z aktu zgonu nr ……………….…………... wystawiony przez Urząd
Stanu Cywilnego w …………………………...............................
Zmarły/a/ był/a/ - nie był/a/ członkiem związku zawodowego od ……….…………………. roku.
Jestem członkiem związku od …………………………………………….i regularnie opłacam składki.
Oświadczam, że nikt nie otrzymał zasiłku z tytułu zgonu w/wymienionego/ej z innej organizacji
związkowej, ani też nie występował o jej wypłatę.
Prawdziwość powyższych danych stwierdzam pod skutkami odpowiedzialności cywilnej i karnej.

………………………………………..
/własnoręczny podpis wnioskodawcy

