
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu RFS 

 

Kryteria obliczania zasiłku statutowego 

 

 

Zasiłek strajkowy stanowi  kwotę : 
 
Minimalnego wynagrodzenia za pracę określoną ustawą z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę  podzieloną przez 167 godzin -  razy ilość godzin 
udziału w strajku. 
 

Przykład  
 

Wyliczenia wysokości wynagrodzenia brutto za 1 godzinę strajku w 2016 r. 

 

Dane do wyliczenia: 

 minimalne wynagrodzenie miesięczne od 01.01.2016 r. – 1850,00; 
 uśredniony nominalny czas pracy to stała liczba  – 167 godzin. 

 
 

Wyliczenie przykładowe: 

 
1.850 zł (minimalne wynagrodzenie) : 167 godzin (nominalny średnioroczny czas pracy) = 

11,07 zł (brutto) * liczba godzin strajku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu RFS 

 
Wniosek o udzielenie pomocy z Regionalnego Funduszu Strajkowego 

 
1. Nazwa Organizacji ubiegającej się o pomoc z Regionalnego Funduszu    

Strajkowego.......................................................................................................................... 
 
2. Adres Organizacji 

.............................................................................................................................................. 
 

3. Nr ewidencyjny Organizacji ............................... 
 

4. Nazwa Banku i nr konta bankowego Organizacji.................................................................. 
 
             ................................................................................................................................................ 
 

5. Szacunkowe koszt akcji strajkowej (protestacyjnej, manifestacji itp.) 
słownie.................................................................................................................................. 
 

6. Ilość planowanych osób uczestniczących w akcji strajkowej (protestacyjnej)  
               .............................................................................................................................................. 

 
 W załączeniu:  

 
      - uchwała władz statutowych organizacji związkowej o przeprowadzeniu konkretnej akcji            

protestacyjnej. 
 

 
 
                                                                                                                ……………………………….. 
                                                                                                                       Podpis, data 

 
Decyzja Rady Regionalnego Funduszu Strajkowego 

 
1. Rada Regionalnego Funduszu Strajkowego po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy 
finansowej  postanawia: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
2. Udziela pomocy finansowej w wysokości ............................................ słownie  
...................................................................................................................................................... 
 
3. Uwagi 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 
 
...............................................                                                      ................................................                       
podpis Członka Rady                                                                            podpis Członka Rady 
 
 
* od decyzji RRFS lub jej Prezydium przysługuje odwołanie do Zarządu Regionu. 



Załącznik nr 3 do Regulaminu RFS 

Wniosek o udzielenie pomocy z Regionalnego Funduszu Strajkowego 
1. Nazwa Organizacji ubiegającej się o pomoc z Regionalnego Funduszu 

Strajkowego.................................................................................................................. 
 

2. Adres Organizacji              
...................................................................................................................................... 

 
3. Nr ewidencyjny Organizacji ..................................... 

 
4. Nazwa Banku i nr konta bankowego Organizacji......................................................... 

 
5. Udokumentowany koszt akcji strajkowej (protestacyjnej) ......................................... 

               słownie........................................................................................................................ 
 

6. Ilość osób uczestniczących w akcji strajkowej (protestacyjnej) .................................. 
 

7. Wysokość otrzymanego wynagrodzenia za okres strajku wypłaconego przez pracodawcę 
(jeżeli takie miało miejsce)...................................................słownie      

                               
                                                                                                                                    ……………………… 

                                                                                                                                      Podpis, data 

 W załączeniu:  

- Uchwała władz statutowych organizacji związkowej o wszczęciu sporu zbiorowego, 
- protokół z przeprowadzonego referendum strajkowego,   
- uchwała w sprawie rozpoczęcia akcji strajkowej,  
- lista członków związku mających uczestniczyć w akcji strajkowej (imię i nazwisko, adres   
zamieszkania, numer PESEL, ilość godzin uczestnictwa w akcji strajkowej).          
                                                                                                           

Decyzja Rady Regionalnego Funduszu Strajkowego 
1. Rada Regionalnego Funduszu Strajkowego po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy 
finansowej     postanawia: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

2. Udziela pomocy finansowej w wysokości ............................................ słownie  

...................................................................................................................................................... 

3. Uwagi 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

...............................................                                                      ................................................                      

podpis Członka Rady                                                                            podpis Członka Rady 

 

* od decyzji RRFS lub jej Prezydium przysługuje odwołanie do Zarządu Regionu. 

 



Załącznik nr 4 do Regulaminu RFS 

 

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ZASIŁKU  

Z RFS ZA OKRES STRAJKU W DNIACH  

OD...................DO....................... 

Przyjmuję do wiadomości treść § 10 pkt.1 Regulaminu Regionalnego Funduszu Strajkowego. 

 

 

 

 

lp. Imię i nazwisko Adres 
NIP 

 

Ilość godzin 
w akcji 

strajkowej 

Kwota do wypłaty 

 

Podpis 

 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        


