
Członek MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa 1. 
Górnicza może ubiegać się o przyznanie przez Komisję Zapomóg zapomogi raz w 
roku z uwzględnieniem pkt. 2, z następujących tytułów:

długotrwała choroba udokumentowana przy dochodzie na •	
członka rodziny nie przekraczającym 1.700 zł.;
indywidualne zdarzenie losowe;•	
z tytułu niedostatku przy dochodzie na członka rodziny nie •	
przekraczającym 1.500 zł (wnioskodawca dolicza w rocznym zeznaniu 
podatkowym kwotę zapomogi  zgodnie z przepisami ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych).

Komisja Zapomóg ma prawo przyznać zapomogę losową Członkowi Związku drugi 2. 
raz w roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak: klęska żywiołowa 
(pożar domu lub mieszkania, powódź), bardzo ciężka lub nieuleczalna choroba 
zagrażająca bezpośrednio życiu Członka Związku lub członkom Jego najbliższej 
rodziny, wypadek w pracy powodujący długotrwały lub trwały uszczerbek na 
zdrowiu i orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy.

Wszystkie dochody muszą być potwierdzone przez odpowiednie komórki w danym 3. 
zakładzie pracy – średniomiesięczne wynagrodzenie brutto z ostatnich 3 miesięcy 
pomniejszone o: składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczkę na podatek dochodowy 
od osób fizycznych, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, nagrodę jubileuszową.

W szczególnych przypadkach, nie ujętych w punkcie 1, o przyznaniu zapomogi i 4. 
odstąpieniu od powyższych kryteriów decyduje Komisja Zapomóg.

Wniosek o zapomogę wymaga udokumentowania:5. 
potwierdzenie przez służby kadrowe ilości dni choroby;• 
potwierdzenie ilości i wieku dzieci na utrzymaniu;• 
udokumentowanie choroby;• 
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych;• 
inne dokumenty potwierdzające stan zgłoszony we wniosku o zapomogę.• 

Górną6.  granicę zapomogi ustala się na 700,00 zł. (słownie: siedemset złotych).
O przyznaniu i określeniu wysokości zapomóg decyduje Komisja Zapomóg.7. 
Komisję Zapomóg (5-cio osobową) wybiera Międzyzakładowa Komisja spośród 8. 
swoich członków.
Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności min. 9. 
połowy jej członków.
Posiedzenia Komisji Zapomóg zwołuje jej Przewodniczący lub wyznaczony 10. 
zastępca w zależności od potrzeb.
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