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 Z okazji nadchodzących Świąt BoŜego Narodzenia,  

bardzo szczególnych w polskiej tradycji, pragniemy złoŜyć 

wszystkim członkom OZZKiM OM w Łodzi najserdeczniejsze 

Ŝyczenia: spokojnych, zdrowych i pogodnych Świąt,  

spędzonych w gronie bliskich osób. Niech te Święta przyniosą 

Państwu duŜo radości, ciepła i optymizmu.  

A na Nowy 2014 Rok Ŝyczymy dobrego zdrowia, pomyślności  

i spełnienia osobistych celów i marzeń. 

INFORMATORY I KALENDARZE !!!  

Przypominamy, Ŝe członkowie OZZKiM OM w Łodzi oraz członkowie Funduszu Asekuracji  

nadal mogą odbierać informatory i kalendarze na 2014 r. Dla członków Związku oraz członków Funduszu  

Asekuracji będących pracownikami MPK kalendarze i informatory znajdują się u Przewodniczących  

na Zajezdniach. Pozostali członkowie Związku i Funduszu Asekuracji mogą odbierać je w dniach: 

poniedziałek w godzinach 08:00—14:45   

wtorek — piątek w godzinach 07:00—14:45   

w siedzibie biura OZZKiM OM w Łodzi  

przy ul. Kraszewskiego 7/9. 



 ZW IĄZKOW A OSA   
ŚWIADCZENIA ZWI ĄZKOWE DLA CZŁONKÓW ZWI ĄZKU:  

•  zgon członka Związku - 2 000 zł  

• trwały uszczerbek na zdrowiu członka Związku w wyniku NW - 160 zł za kaŜdy  
1% trwałego uszczerbku na zdrowiu  

• powaŜne zachorowanie (nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, 
niewydolność nerek, zabieg na naczyniach wieńcowych, transplantacja jednego z głównych 
narządów, cięŜkie oparzenie, wystąpienie choroby Creutzfelda - Jakoba) - 600zł 

• pobyt członka Związku w szpitalu (minimum 4 dni) - stawka za 1 dzień - 20zł -nie więcej niŜ 30 dni w roku kalendarzowym 

• narodziny dziecka członka Związku – 400zł  

• zgon małŜonka członka Związku – 640zł  

• zgon rodziców / teściów członka Związku - 360zł - wypłata dotyczy jednorazowej wypłaty dla kaŜdej z płci 

•  jednorazowa odprawa dla członka Związku z tytułu przejścia na emeryturę/rentę/świadczenie przedemerytalne:  

2-3 lata 100 zł   
3-5 lat 300 zł  
5-10 lat 500 zł  
10-15 lat 700 zł  
PowyŜej 15 lat - 1000 zł 
-Świadczenia emerytom przysługują co 2 lata 
-Świadczenia nie mogą kumulować się z zapomogami 

 
ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW FUNDUSZU ASEKURACJI:  

Członek F.A. jest uprawniony: 

• raz w roku do otrzymania zwrotu części lub całości kosztów szkody wyrządzonej w mieniu 

pracodawcy, w zakresie odpowiedzialności pracowniczej, w zaleŜności od stanu konta F.A., 

•    drugi raz w roku do otrzymania zwrotu kosztów szkody wyrządzonej w mieniu pracodawcy, 

w zakresie odpowiedzialności pracowniczej, w przypadku gdy wartość tej szkody nie przekra-

cza kwoty l,200 złotych brutto. 

• raz  w roku do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku z opłaceniem biegłego sądowego. 

• dwa razy w roku do otrzymania zwrotu części lub całości zasądzonych kosztów postępowania sądowego  

oraz orzeczonych przez sąd kar pienięŜnych (nawiązka sądowa, grzywna, obowiązek naprawienia szkody), w przypadku 

przegrania sprawy sądowej przez członka F.A., w zaleŜności od stanu konta F.A.,  

• raz w roku do otrzymania zwrotu części lub całości kosztów za mandat karny, w zaleŜności od stanu konta F.A., 

• raz w roku do otrzymania zwrotu kosztów badań wynikłych z uczestnictwa w wypadku z ofiarami, 

• raz w roku do otrzymania zwrotu kosztów komisji sprawdzającej stan technicznych pojazdu po zawinionej kolizji  

(z winy prowadzącego). 

Ponadto, członek F.A. jest uprawniony do uzyskania od Funduszu pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem cywilnym 

oraz do uzyskania pomocy w sprawach karnych w przypadku nie sfinansowania obrony przez pracodawcę. Pomoc ta polega  

na przydzieleniu członkowi Funduszu adwokata zatrudnianego przez Fundusz: adwokat udziela członkowi F.A. porad, pomaga 

w prowadzeniu sprawy, reprezentuje go przed sądem.  

Informacje dotyczące dokumentów wymaganych do otrzymania świadczenia moŜna uzyskać: 

w siedzibie OZZKiM OM w Łodzi  

Nr tel.: (42) 643-40-22, (42) 672-16-35, 

Nr tel./ fax: (42) 672-16-39 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CH ĘTNYCH DO ZAPISYWANIA SI Ę  
DO NASZEGO ZWIĄZKU ORAZ FUNDUSZU ASEKURACJI.  

 


