
 

 

 

  

 

Załącznik do Uchwały 

Nr OZZPT MOZ-04/12/2020 

 

Regulamin   
Zasiłków Statutowych  

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu  
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Fedex Express 
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 §1. 
1. Regulamin określa szczegółowe zasady wypłaty zasiłków statutowych dla członków Ogólnopol-

skiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 
przy Fedex Express (zwanego dalej OZZPT MOZ przy Fedex Express).  

2. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 6) Statutu Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pracowników Transportu.  

 

§2. 
1. Członkom OZZPT MOZ przy Fedex Express przysługują zasiłki statutowe z tytułu: 

1) urodzenia lub przysposobienia dziecka; 
2) zgonu: 

a) ojca lub matki 
b) członka związku,  
c) dziecka (uczącego się do 18 roku życia); 

3) odejścia na emeryturę lub rentę. 
2. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu członka OZZPT MOZ przy Fedex Express przysługuje zasiłek 

statutowy z tytułu zgonu członka OZZPT MOZ przy Fedex Express. 
 

§3. 
1. Z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka przysługuje zasiłek statutowy w wysokości 400 PLN  
2. W przypadku małżeństw, gdy oboje współmałżonkowie są członkami OZZPT MOZ przy Fedex 

Express zasiłek przysługuje tylko jednemu z współmałżonków. 
3. W przypadku ciąż mnogich zasiłek wypłacany jest na każde dziecko. 
4. Warunkiem otrzymania zasiłku jest:   

1) Złożenie wniosku o wypłatę zasiłku statutowego (wzór nr 1),  
2) Przedłożenie do wglądu aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego przysposobienie 

dziecka. 
 

§4. 
1. Wysokość zasiłku statutowego z tytułu zgonu:  

1) ojca lub matki – 250 PLN; 
2) członka związku – 300 PLN zł; 
3) zgonu dziecka (uczącego się do 18 roku życia) w tym dziecka przysposobionego oraz dziecka, 

które urodziło się martwe – 400 PLN. 
2. W przypadku małżeństw, gdy oboje współmałżonkowie są członkami OZZPT MOZ przy Fedex 

Express zasiłek statutowy z tytułu zgonu dziecka przysługuje tylko jednemu ze współmałżonków. 
3. Zasiłek statutowy z tytułu zgonu członka OZZPT MOZ przy Fedex Express wypłaca się osobie, która 

pokryła koszty pogrzebu członka OZZPT MOZ przy Fedex Express. 
4. Warunkiem otrzymania zasiłku statutowego z tytułu zgonu jest:   

1) Złożenie wniosku o wypłatę zasiłku statutowego (wzór nr 2),  
2) Przedłożenie do wglądu aktu zgonu, 
3) Przedłożenie do wglądu udokumentowanych kosztów pogrzebu członka OZZPT MOZ przy Fe-

dex Express. 
 

§5. 
1. Wysokość zasiłku z tytułu odejścia na emeryturę lub rentę wynosi – 250 PLN 
2. Zasiłek statutowy z tytułu odejścia na emeryturę lub rentę może być wypłacony tylko raz. W przy-

padku wypłaty zasiłku członkowi Związku, który przeszedł na rentę a następnie wrócił do pracy 
zasiłku nie wypłaca się w przypadku przejścia na emeryturę. 

3. Warunkiem otrzymania zasiłku statutowego z tytułu odejścia na emeryturę lub rentę jest:   
1) Złożenie wniosku o wypłatę zasiłku statutowego (wzór nr 3),  
2) Przedłożenie do wglądu decyzji o przyznaniu emerytury lub renty. 



 

Regulamin Zasiłków Statutowych OZZPT MOZ przy Fedex Express 
 

3 

 

§6. 
1. Oprócz zasiłków statutowych, określonych w § 2 członkom OZZPT MOZ przy Fedex Express mogą 

być przyznane: 
1) Świadczenie świąteczne dla dzieci własnych lub przysposobionych. Świadczenie przysługuje 

dzieciom. Które nie przekroczyły 26 roku życia i pozostają na wyłącznym utrzymaniu rodziców 
(członka OZZPT MOZ przy Fedex Express) 

2) Zapomoga losowa. 
2. Warunkiem otrzymania świadczenia, o których mowa w § 6. pkt. 1 jest złażenie wniosku o wypłatę 

świadczenia statutowego (wzór nr 4). 
3. Świadczenia, o których mowa w § 6 pkt. 1 mogą być wypłacone tylko w przypadku posiadania przez 

OZZPT MOZ przy Fedex Express odpowiednich środków finansowych na koncie. 
4. Wysokość świadczeń, o których mowa w § 6 pkt. 1 reguluje oddzielna uchwała Prezydium zarządu 

OZZPT MOZ przy Fedex Express, z zastrzeżeniem pkt. 5. 
5. Wysokość zapomogi losowej, o której mowa w pkt. 1 ppkt 2) nie może być wyższa niż 500,00 zł. 

Wysokość kwoty ustala Prezydium OZZPT MOZ przy Fedex Express w oddzielnej uchwale. 
 

§7. 
1. O zasiłek statutowy, świadczenie świąteczne lub zapomogę losową może ubiegać się członek 

OZZPT MOZ przy Fedex Express, który należy do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracow-
ników Transportu nie krócej niż 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W uzasadnionych przypadkach, Prezydium OZZPT MOZ przy Fedex Express może przyznać Zasiłek 
Statutowy, świadczenie świąteczne lub zapomogę losową członkowi związku, który posiada krótszy 
staż związkowy. 

3. Wnioski o przyznanie zasiłków statutowych, świadczenia świątecznego lub zapomogi losowej roz-
patruje Prezydium OZZPT MOZ przy Fedex Express.  

4. W przypadku odmowy przyznania zasiłku statutowego, świadczenia świątecznego lub zapomogi 
losowej, wnioskodawcy przysługuje złożenie odwołania do Zarządu OZZPT MOZ przy Fedex Express 
w terminie 7 dni od daty otrzymania odmowy. 

5. Wniesione odwołanie Zarząd OZZPT MOZ przy Fedex Express rozpatruje na najbliższym posiedze-
niu.  

6. Decyzja Zarządu OZZPT MOZ przy Fedex Express w przedmiotowej sprawie jest ostateczna.  
7. Przyznanie zasiłku statutowego, świadczenia świątecznego lub zapomogi losowej podlega ewiden-

cjonowaniu w Rejestrze wypłaconych zasiłków statutowych prowadzonym zgodnie ze wzorem nr 
5. 

8. Złożone wnioski o zasiłek statutowy, świadczenie świąteczne lub zapomogę losową stanowią za-
łącznik do Rejestru wypłaconych zasiłków statutowych prowadzonym zgodnie ze wzorem nr 5. 

 

§8. 
1. Członek OZZPT MOZ przy Fedex Express składający wniosek o zasiłek statutowy, świadczenie świą-

teczne lub zapomogę losową wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych 
w niniejszym wniosku (również danych wrażliwych dotyczących przynależności związkowej) w celu 
przeprowadzenia postępowania mającego na celu przyznanie zasiłku statutowego. 

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych członek OZZPT MOZ przy Fedex Express może wycofać 
w każdym momencie, bez konieczności podania przyczyny jej wycofania. Wycofanie zgody na prze-
twarzanie danych osobowych powinno nastąpić na piśmie.  

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona przez członka OZZPT MOZ przy Fedex 
Express jest zgodą dobrowolną – nikt nie może zmusić członka OZZPT MOZ przy Fedex Express do 
jej wyrażenia, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować brakiem 
otrzymania zasiłku statutowego, świadczenia świątecznego lub zapomogi losowej. 

 



 

Regulamin Zasiłków Statutowych OZZPT MOZ przy Fedex Express 
 

4 

§9. 
1. Treść Regulaminu Zasiłków Statutowych OZZPT MOZ przy Fedex Express uchwalono w Warszawie, 

dnia 16.12.2020 r.  
2. Z chwilą uchwalenia Regulaminu Zasiłków Statutowych OZZPT MOZ przy Fedex Express tracą moc 

inne uchwały i przepisy dotyczące wypłaty zasiłków statutowych dla członków zrzeszonych w 
OZZPT MOZ przy Fedex Express. 

  



 

Regulamin Zasiłków Statutowych OZZPT MOZ przy Fedex Express 
 

5 

Wzór nr 1  
Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka 

 
……………………………………………………………. 

(nazwisko i imię wnioskodawcy) 
 ……………………………………………………………. 

(Miejscowość, data) 

 
……………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………. 

(adres) 

  

  

 
Data wpływu: ……………………………… 

 

Nr rejestru: …………………………………... 

 

Do Prezydium Zarządu  
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  
Pracowników Transportu  
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  
przy Fedex Express  

 

W N I O S E K 
o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka 

 
Proszę o wypłacenie mi zasiłku statutowego z tytułu urodzenia*** / przysposobienia*** dziecka 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko dziecka) 
 

1. Narodziny nastąpiły w dniu …………………… 20……… roku na dowód czego przedstawiam do wglądu wyciąg 

z aktu urodzenia, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w ……………………………………………………………………. Nr 

……………………………………... 

2. Przysposobienie nastąpiło w dniu …………………… 20……… roku na dowód czego przedstawiam do wglądu 

następujące dokumenty:  

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam, świadomy/a skutków odpowiedzialności cywilnej 
i karnej. 
 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
(również danych wrażliwych dotyczących przynależności związkowej) w celu przeprowadzenia po-
stępowania mającego na celu przyznanie mi zasiłku statutowego. 

 

5. Zgodę na przetwarzanie moich danych mogę wycofać w każdym momencie, bez konieczności po-
dania przyczyny jej wycofania. Wycofanie zgody na przetwarzanie powinno nastąpić na piśmie.  

 

6. Zgoda przeze mnie udzielona jest zgodą dobrowolną – nikt nie może zmusić mnie do jej wyrażenia, 
jednakże brak zgody na przetwarzanie może skutkować brakiem otrzymania zasiłku statutowego. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
(podpis wnioskodawcy) 

*** - niepotrzebne skreślić 
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Decyzja Prezydium Zarządu  
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Fedex Express 
 

Po stwierdzeniu prawidłowości danych zawartych we wniosku, Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Fedex 
Express postanowiło: 
 
1. przyznać wnioskodawcy zasiłek statutowy w kwocie: …………………… zł, słownie: …………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. odmówić przyznania zasiłku statutowego z powodu: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

....................................................................................................................... 
(Pieczątka i podpisy dwóch członków Prezydium) 

 
 

 
 
 

P O K W I T O W A N I E 
 

Kwotę ………………….. zł, słownie …………………………………………………………………………………………………………… 

otrzymałem/am w dniu ………………………………. 20 ……… roku 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy oraz nr PESEL) 

 
 

 

…………………………………………………………………………… 
(podpis) 

 
 
 
 
 

Wypłacił: …………………………………………………………………………… 
(Pieczęć i podpis) 

 
 
 

Dane do przelewu bankowego 
 
Bank: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nr konta bankowego: 

(podać nazwę banku wnioskodawcy) 
 

  -     -     -     -     -     -     
 

  



 

Regulamin Zasiłków Statutowych OZZPT MOZ przy Fedex Express 
 

7 

Wzór nr 2  
Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu zgonu 

 
……………………………………………………………. 

(nazwisko i imię wnioskodawcy) 
 ……………………………………………………………. 

(Miejscowość, data) 

 
……………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………. 

(adres) 

  

  

 
Data wpływu: ……………………………… 

 

Nr rejestru: …………………………………... 

 

Do Prezydium Zarządu  
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  
Pracowników Transportu  
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  
przy Fedex Express  

 

 
W N I O S E K 

o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu zgonu 
 

Proszę o wypłacenie mi zasiłku statutowego z tytułu zgonu: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ojca lub matki, dziecka, członka związku – wpisać stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko zmarłego) 
 

1. Zgon nastąpił w dniu …………………… 20……… roku na dowód czego przedstawiam do wglądu wyciąg z aktu 

zgonu, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w ………………………………………………………………………………………………. Nr 

……………………………………... 

2. Poniosłem/am koszty związane z organizacją pogrzebu członka OZZPT MOZ przy Fedex Express na 

dowód czego przedstawiam do wglądu następujące dokumenty:  

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam, świadomy/a skutków odpowiedzialności cywilnej 
i karnej. 
 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
(również danych wrażliwych dotyczących przynależności związkowej) w celu przeprowadzenia po-
stępowania mającego na celu przyznanie mi zasiłku statutowego. 

 

5. Zgodę na przetwarzanie moich danych mogę wycofać w każdym momencie, bez konieczności po-
dania przyczyny jej wycofania. Wycofanie zgody na przetwarzanie powinno nastąpić na piśmie.  

 

6. Zgoda przeze mnie udzielona jest zgodą dobrowolną – nikt nie może zmusić mnie do jej wyrażenia, 
jednakże brak zgody na przetwarzanie może skutkować brakiem otrzymania zasiłku statutowego. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
(podpis wnioskodawcy) 
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Decyzja Prezydium Zarządu  
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Fedex Express 
 

Po stwierdzeniu prawidłowości danych zawartych we wniosku, Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Fedex 
Express postanowiło: 
 
1. przyznać wnioskodawcy zasiłek statutowy w kwocie: …………………… zł, słownie: …………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. odmówić przyznania zasiłku statutowego z powodu: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

....................................................................................................................... 
(Pieczątka i podpisy dwóch członków Prezydium) 

 
 

 
 

P O K W I T O W A N I E 
 

Kwotę ………………….. zł, słownie …………………………………………………………………………………………………………… 

otrzymałem/am w dniu ………………………………. 20 ……… roku 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy oraz nr PESEL) 

 
 

 

…………………………………………………………………………… 
(podpis) 

 
 
 
 
 

Wypłacił: …………………………………………………………………………… 
(Pieczęć i podpis) 

 

 
 
 
 
Dane do przelewu bankowego 
 
Bank: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nr konta bankowego: 

(podać nazwę banku wnioskodawcy) 
 

  -     -     -     -     -     -     
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Wzór nr 3 

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu odejścia na emeryturę lub rentę 
 

……………………………………………………………. 
(nazwisko i imię wnioskodawcy) 

 ……………………………………………………………. 
(Miejscowość, data) 

 
……………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………. 

(adres) 

  

  

 
Data wpływu: ……………………………… 

 

Nr rejestru: …………………………………... 

 

Do Prezydium Zarządu  
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  
Pracowników Transportu  
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  
przy Fedex Express  

 

 
 

W N I O S E K 
o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu odejścia na emeryturę lub rentę 

 
Proszę o wypłacenie mi zasiłku statutowego z tytułu odejścia na emeryturę*** / rentę***: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać imię i nazwisko) 
 

1. Na potwierdzenie faktu odejścia na emeryturę*** / rentę*** przedstawiam do wglądu następu-

jące dokumenty:  

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam, świadomy/a skutków odpowiedzialności cywilnej 
i karnej. 
 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
(również danych wrażliwych dotyczących przynależności związkowej) w celu przeprowadzenia po-
stępowania mającego na celu przyznanie mi zasiłku statutowego. 

 

4. Zgodę na przetwarzanie moich danych mogę wycofać w każdym momencie, bez konieczności po-
dania przyczyny jej wycofania. Wycofanie zgody na przetwarzanie powinno nastąpić na piśmie.  

 

5. Zgoda przeze mnie udzielona jest zgodą dobrowolną – nikt nie może zmusić mnie do jej wyrażenia, 
jednakże brak zgody na przetwarzanie może skutkować brakiem otrzymania zasiłku statutowego. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
(podpis wnioskodawcy) 

 

*** - niepotrzebne skreślić 
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Decyzja Prezydium Zarządu  
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Fedex Express 
 

Po stwierdzeniu prawidłowości danych zawartych we wniosku, Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Fedex 
Express postanowiło: 
 
1. przyznać wnioskodawcy zasiłek statutowy w kwocie: …………………… zł, słownie: …………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. odmówić przyznania zasiłku statutowego z powodu: ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

....................................................................................................................... 
(Pieczątka i podpisy dwóch członków Prezydium) 

 
 

 
 
 

P O K W I T O W A N I E 
 

Kwotę ………………….. zł, słownie …………………………………………………………………………………………………………… 

otrzymałem/am w dniu ………………………………. 20 ……… roku 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy oraz nr PESEL) 

 
 

 

…………………………………………………………………………… 
(podpis) 

 
 
 
 
 

Wypłacił: …………………………………………………………………………… 
(Pieczęć i podpis) 

 

 
 
 
Dane do przelewu bankowego 
 
Bank: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nr konta bankowego: 

(podać nazwę banku wnioskodawcy) 
 

  -     -     -     -     -     -     
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Wzór nr 4 
Wniosek o wypłatę świadczenia statutowego z tytułu świąt lub wypłaty zapomogi losowej 

 
……………………………………………………………. 

(nazwisko i imię wnioskodawcy) 
 ……………………………………………………………. 

(Miejscowość, data) 

 
……………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………. 

(adres) 

  

  

 
Data wpływu: ……………………………… 

 

Nr rejestru: …………………………………... 

 

Do Prezydium Zarządu  
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  
Pracowników Transportu  
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  
przy Fedex Express  

 

 
 

W N I O S E K 
o wypłatę świadczenia statutowego z tytułu świąt lub wypłaty zapomogi losowej  

 
Proszę o wypłacenie mi świadczenia statutowego z tytułu***: 
 

 Świąt, dla moich dzieci   Wypłaty zapomogi losowej 

 
1. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam, świadomy/a skutków odpowiedzialności cywilnej 

i karnej. 
 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
(również danych wrażliwych dotyczących przynależności związkowej) w celu przeprowadzenia po-
stępowania mającego na celu przyznanie mi zasiłku statutowego. 

 

3. Zgodę na przetwarzanie moich danych mogę wycofać w każdym momencie, bez konieczności po-
dania przyczyny jej wycofania. Wycofanie zgody na przetwarzanie powinno nastąpić na piśmie.  

 

4. Zgoda przeze mnie udzielona jest zgodą dobrowolną – nikt nie może zmusić mnie do jej wyrażenia, 
jednakże brak zgody na przetwarzanie może skutkować brakiem otrzymania zasiłku statutowego. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
(podpis wnioskodawcy) 

*** - postaw znak X w odpowiedniej komórce 
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Decyzja Prezydium Zarządu  
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Fedex Express 
 

Po stwierdzeniu prawidłowości danych zawartych we wniosku, Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Fedex 
Express postanowiło: 
 
1. przyznać wnioskodawcy świadczenie statutowe w kwocie: …………………… zł, słownie: ………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. odmówić przyznania zasiłku statutowego z powodu: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

....................................................................................................................... 
(Pieczątka i podpisy dwóch członków Prezydium) 

 
 

 
 
 

P O K W I T O W A N I E 
 

Kwotę ………………….. zł, słownie …………………………………………………………………………………………………………… 

otrzymałem/am w dniu ………………………………. 20 ……… roku 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy oraz nr PESEL) 

 
 

 

…………………………………………………………………………… 
(podpis) 

 
 
 
 
 

Wypłacił: …………………………………………………………………………… 
(Pieczęć i podpis) 

 
 
 

 
 
Dane do przelewu bankowego 
 
Bank: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nr konta bankowego: 

(podać nazwę banku wnioskodawcy) 
 

  -     -     -     -     -     -     
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Wzór nr 5 
Rejestr wypłaconych zasiłków statutowych 

 

REJESTR WYPŁACONYCH ZASIŁKÓW STATUTOWYCH 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Fedex Express 

Data rozpoczęcia: 
…………………………………………………………………………… 

Data zakończenia: 
………………………………………………………………………….. 

Lp. 
Data 

wpływu 
Nr 

rejestru 
Imię i nazwisko 
wnioskodawcy 

Rodzaj zasiłku 
statutowego 

Przyznano  
zasiłek statutowy 

w kwocie 
[zł] 

Zasiłek wypłacono: 

Gotówką 
[G] 

Przelew 
[P] 

1. 
     

  

2. 
     

  

3. 
     

  

4. 
     

  

5. 
     

  

6. 
     

  

7. 
     

  

8. 
     

  

9. 
     

  

10. 
     

  

11. 
     

  

12. 
     

  

13. 
     

  

14. 
     

  

15. 
     

  

16. 
     

  

17. 
     

  

18. 
     

  

19. 
     

  

20. 
     

  

 


