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                                                                                                Mysłowice 21.10.2019 r. 

 SPRAWY SOCJALNE    

 Członkom ZNP przebywającym na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (powyżej 30 dni) 
lub przebywającym w szpitalu dłużej niż 7 dni przysługuje pomoc w postaci paczki  

 Członkom ZNP przysługują świadczenia z tytułu: urodzenia dziecka oraz zgonu 
współmałżonka, dziecka, rodziców (teściów), 

 Członkom KKP przysługują świadczenia z tytułu zgonu współmałżonka, dziecka, 
rodziców (teściów), 

Wymagane dokumenty do uzyskania świadczenia z ZNP i KKP: akt urodzenia 
lub zgonu, legitymacja ZNP, dowód osobisty, potwierdzenie odprowadzania składek 
ZNP i/lub KKP (pasek wypłaty lub KP), nr konta osobistego 

 Członek ZNP ma prawo do ubiegania się o zapomogę losową z ZNP w przypadkach 
szczególnych: udary, nowotwory, skomplikowane operacje, zdarzania losowe zgodnie z 
obowiązującą uchwałą ZOM ZNP 

 Każdy uprawniony t.j. m. inn.: Pracownik, emeryt oraz członkowie ich rodzin ma prawo 
do skorzystania z zapomogi socjalnej, losowej, pożyczki mieszkaniowej i pozostałych 
świadczeń z ZFŚS, 

 Każdy nauczyciel czynny i emeryt, rencista-nauczyciel może skorzystać z zapomogi z 
Funduszu Pomocy Zdrowotnej dla nauczycieli na placówce zgodnie z obowiązującym w 
danej gminie Regulaminem uchwalonym przez Radę Gminy czy Miasta 

 Każdy pracownik może zapisać się do PKZP (Pracownicza Kasa Zapomogowo-
Pożyczkowa)lub MPKZP (Międzyzakładowa) i korzystać z nieoprocentowanych 
pożyczek  

 Członkowie MPKZP MZOPO (Mysłowice, Imielin) mogą korzystać. z pomocy losowej na 
podstawie „Regulaminu Funduszu Zapomogowego MPKZP” 

 Każdy członek ZNP oraz pozostałych związków zawodowych działających na naszym 
terenie (Chełm Śląski, Imielin, Mysłowice) może zapisać się do KKP - Koleżeńskiej Kasy 
Pośmiertnej) przy ZOM ZNP w Mysłowicach, wypisanie się ze związków zawodowych 
oznacza automatyczne wypisanie z KKP. Składka miesięczna 3,50 zł dla członków 
związków zawodowych, 4 zł dla pozostałych, 

 Każdy pracownik może skorzystać z grupowego ubezpieczenia pracowniczego 
funkcjonującego w jego placówce 

 Przechodzący na emeryturę, rentę, świadczenia przedemerytalne, świadczenia 
kompensacyjne ubezpieczeni dotychczas w grupowym ubezpieczeniu PZU mogą 
skorzystać przez ZNP z oferowanej przez NAU – Nauczycielska Agencję 
Ubezpieczeniową oferty Edukacja Emeryt –PZU Życie dla osób do 70 roku życia, z 
oferty tej mogą tez skorzystać emeryci i renciści opłacający indywidualne 
ubezpieczenia w PZU lub podmiotach związanych z PZU. Edukacja Emeryt jest 
znacząco lepsza od oferty standardowej PZU dla emerytów 

 Zapraszamy do skorzystania z dodatkowego doubezpieczenia Bezpieczna Rodzina 
poprzez NAU (Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa) dot. następstw 
nieszczęśliwych wypadków, udarów, zawałów, wylewów, chorób nowotworowych, 
pełna informacja w biurze ZOM ZNPRegulaminy i formularze dot. spraw socjalnych 
dostępne są na placówkach (ZFŚS oraz Zdrowotny) oraz w biurze ZO ZNP, Regulaminy 
i Uchwały KKP, ZNP, PKZP dostępne w biurze ZOM ZNP. 


