REGULAMIN
przyznawania świadczeń
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy
Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2013 r.
I.

Członek Związku i jego najbliższa rodzina mają prawo do następujących świadczeń z tytułu:
1.
2.

urodzenia dziecka członka Związku
600,-zł
zgonu:
a) członka Związku (świadczenie z tytułu zgonu członka Związku może otrzymać
osoba, która pokryła koszty pogrzebu)
600,-zł
b) małżonka członka Związku
300,-zł
c) dziecka członka Związku do ukończenia 21 roku życia
300,-zł
d) rodziców członka Związku
200,-zł
3. rozpoczęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej
200,-zł
4. z tytułu pobytu dziecka członka Związku na zorganizowanej formie wypoczynku tj. kolonii,
obozie, zimowisku i wczasów do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego
25,- zł/dzień
5. z tytułu ukończenia kursu STCW:
a) indywidualnych technik ratunkowych:
• pierwsze świadectwo
250,-zł
• odnowienie
140,-zł
b) przeciwpożarowego stopnia podstawowego:
• pierwsze świadectwo
110,-zł
• odnowienie
80,-zł
c) przeciwpożarowego stopnia wyższego:
• pierwsze świadectwo
140,-zł
• odnowienie
100,-zł
d) medycznego:
• pierwszej pomocy medycznej
– basic
80,-zł
• odnowienie pomocy medycznej – basic
70,-zł
• pierwszej pomocy medycznej
– First Aid
140,-zł
• odnowienie pierwszej pomocy medycznej -First Aid odnowienie
100,-zł
• wyższy medyczny
– Medical Care
220,-zł
• odnowienie wyższego medycznego – Medical Care
120,-zł
e) bezpieczeństwa osobistego i odpowiedzialności wspólnej
• pierwsze świadectwo
120,-zł
• odnowienie
80,-zł
f) ratownika
• pierwsze świadectwo
280,-zł
• odnowienie
150,-zł
g) starszego ratownika
• pierwsze świadectwo
350,-zł
• odnowienie
200,-zł
h) eksploatacja zbiornikowców stopnia podstawowego
• pierwsze świadectwo
200,-zł
• odnowienie
120,-zł
i) eksploatacja zbiornikowców stopnia wyższego
• pierwsze świadectwo
220,-zł
• odnowienie
140,-zł
LUB
j) zwrot kosztów poniesionych z tytułu wydania świadectwa STCW
wg rachunku/
dowodu wpłaty

II.

Wszystkie świadczenia przysługują członkom Związku, którzy mają na bieżąco opłacone składki
członkowskie i posiadają co najmniej roczny staż członkowski. W przypadku ponownie przyjętych, staż
członkowski przedłuża się do 2 lat.

III. Podstawą do przyznania świadczenia wymienionego w punktach 1,2 niniejszego Regulaminu jest złożony
wniosek udokumentowany aktem USC. W przypadku, gdy o świadczenie z tytułu zgonu członka Związku
występuje osoba inna niż współmałżonek, wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego
pokrycie kosztów pogrzebu.
IV. Określa się następujące warunki przyznawania świadczenia wymienionego w punkcie 3 niniejszego
Regulaminu:
a)
b)
c)

V.

Określa się następujące warunki przyznawania świadczenia wymienionego w punkcie 4 niniejszego
Regulaminu:
a)

b)

c)
d)

VI.

świadczenie pieniężne otrzymuje się na dziecko, które rozpoczyna naukę w pierwszej klasie
szkoły podstawowej.
podstawą do przyznania świadczenia jest złożony wniosek - termin składania wniosku upływa z
dniem 30 czerwca roku rozpoczęcia nauki.
łączna wartość rzeczowych świadczeń okolicznościowych przyznanych przez Związek w roku
podatkowym nie może przekroczyć połowy kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę,
ogłoszonego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego ten rok.

świadczenie otrzymuje się na dziecko do ukończenia 18 roku życia pobierające- zgodnie z
programem-naukę w szkole podstawowej i stacjonarnej szkole średniej oraz na dziecko
niepełnosprawne nie objęte obowiązkiem szkolnym,
podstawą do przyznania świadczenia jest złożony wniosek wraz z rachunkiem lub dowodem wpłaty
(KP). W przypadku potrącenia opłaty za zorganizowany wypoczynek dziecka z listy płac należy
przedłożyć zaświadczenie.
świadczenie wypłaca się po zakończeniu wypoczynku do wysokości nie przekraczającej
udokumentowanych kosztów.
łączna wartość świadczeń przyznanych przez Związek w roku podatkowym nie może przekroczyć
kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego na podstawie odrębnych przepisów, za
grudzień roku poprzedzającego ten rok .

Określa się następujące warunki przyznawania świadczenia członkowi Związku wymienionego w punkcie
5 niniejszego Regulaminu:
a)

podstawą do przyznania świadczenia jest złożony wniosek wraz z rachunkiem lub dowodem wpłaty
(KP) oraz kserokopią świadectwa ukończenia kursu,
b) świadczenie wymienione w punkcie 5 g) stosuje się zamiennie ze świadczeniami wymienionymi w
punktach 5 a), b), c), d), e), f).
c) świadczenie przysługuje co 4 lata, licząc od dnia wydania poprzedniego świadectwa.
VII. Prawo do ubiegania się o otrzymanie świadczeń wymienionych w punktach 1, 2 b) c) d), 3, 4, 5 niniejszego
Regulaminu wygasa po upływie 6 m-cy od dnia nabycia uprawnień.
VIII. Prawo do ubiegania się o otrzymanie świadczenia wymienionego w punkcie 2 a) niniejszego Regulaminu
wygasa po upływie 12 m-cy od dnia nabycia uprawnień.
IX. Wnioski o wypłatę świadczeń można składać osobiście lub
międzyzakładowej/zakładowej siedziby Przedstawicielstwa Związku.
X.

przesłać na adres centrali lub

Wniosek o wypłatę świadczeń - zatwierdza członek Prezydium Krajowej Rady Związku lub
Przewodniczący Przedstawicielstwa Związku.

XI. Przyznana kwota świadczenia może być wypłacona na miejscu, bądź przekazana na wskazane we wniosku konto lub adres.
XII. Koszty przekazania pieniędzy obciążają wnioskodawcę.

