Regulamin przyznawania pomocy materialnej
ze Społecznego Funduszu Strajkowego

§1
Środki Społecznego Funduszu Strajkowego gromadzone na wyodrębnionym rachunku
bankowym nr 13124059341111001089606877 przeznaczone są na przyznawanie pomocy
materialnej pracownikom ("Osoby Uprawnione") szkół, przedszkoli i innych placówek
oświatowych biorącym udział w strajku zorganizowanym w kwietniu 2019 r. przez
Związek Nauczycielstwa Polskiego i jego oddziały oraz inne związki zawodowe w
szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych ("Strajk").
§2
1. Pomoc materialna przyznawana jest w ramach działalności socjalnej.

Przyznanie

pomocy materialnej i jej wysokość uzależniona jest od trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej Osoby Uprawnionej.
2. Pomoc materialna ma charakter uznaniowy i z zastrzeżeniem ust. 1 może zostać
przyznana Osobie Uprawnionej, która:
1) brała udział w Strajku przez okres co najmniej 9 dni,
2) nie otrzymała od pracodawcy wynagrodzenia lub jego rekompensaty za okres
udziału w Strajku,
3) w dniu przystąpienia do Strajku nie była członkiem związku zawodowego.
§3
1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej ("Wniosek o Wsparcie Materialne" lub
"Wniosek") składany jest przez Osobę Uprawnioną za pośrednictwem sekretariatu
zarządu oddziału ZNP obejmującego swoim działaniem szkołę, przedszkole, placówkę
oświatową, w której Osoba Uprawniona brała udział w Strajku ("Sekretariat Zarządu
Oddziału").
2. Sekretariat Zarządu Oddziału w ciągu 10 dni od dnia złożenia Wniosku o Wsparcie
Materialne przez Osobę Uprawnioną opiniuje Wniosek pozytywnie lub negatywnie
i przekazuje Wniosek do komisji ds. pomocy materialnej powołanej przez Sekretariat

Zarządu Głównego ZNP spośród członków Społecznego Komitetu „Wspieram
Nauczycieli” oraz członków Zarządu Głównego ZNP ("Komisja").
3. Komisja w ciągu 15 dni od dnia przekazania Wniosku przez Sekretariat Zarządu
Oddziału podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy materialnej.
Opinia, o której mowa w ust. 2 nie jest dla Komisji wiążąca.
4. Sekretariat Zarządu Głównego ZNP może powołać więcej niż jedną Komisję.
5. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji wskazany przez Sekretariat Zarządu
Głównego ZNP spośród członków Komisji. Decyzje komisji podejmowane są
większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. W posiedzeniach Komisji mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie
Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli” niewchodzący w skład Komisji.
§4
Wniosek o Wsparcie Materialne zawiera dane osobowe Osoby Uprawnionej składającej
Wniosek oraz informacje uzasadniające złożenie Wniosku, w tym informację o
dochodzie brutto na jedną osobę w gospodarstwie domowym Osoby Uprawnionej oraz
zaświadczenie pracodawcy o wysokości utraconego przez Osobę Uprawnioną w wyniku
udziału w Strajku wynagrodzenia.
§5
1. Maksymalna wysokość pomocy materialnej wynosi 500 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wysokość pomocy materialnej przyznanej danej Osobie Uprawnionej nie może być
wyższa niż kwota wynagrodzenia utraconego przez Osobę Uprawnioną ze względu na
jej udział w Strajku.
3. Pomoc materialna przyznawana jest w formie bezzwrotnych zapomóg o charakterze
socjalnym.
§6
1. Terminy składania Wniosków oraz formę ich składania określa Sekretariat Zarządu
Głównego ZNP.
2. Informacja o terminach składania Wniosków oraz formie ich składania zamieszczana
jest na stronie internetowej ZNP www.znp.edu.pl.

§7
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze złożeniem Wniosku o
Wsparcie Materialne jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych przez administratora, o której mowa w art. 12 RODO jest elementem
Wniosku.
2. Dokumentacja otrzymywana w związku z udzieleniem lub odmową udzielenia pomocy
materialnej jest przechowywana przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku
następującego po roku, w którym przyznana pomoc materialna została wypłacona,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dokumenty zbędne do rozpatrzenia wniosku będą przez Związek Nauczycielstwa
Polskiego natychmiastowo niszczone po stwierdzeniu ich nieprzydatności.
§8
Lista członków Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli” stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.
§9
Wzór Wniosku o przyznanie pomocy materialnej ze Społecznego Funduszu Strajkowego
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

