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Regulamin Zakładowego Funduszu Swiad czeń Socjalnych

!. Podstawy prawne i postanowienia ogólne

§1

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obowiązujący w
Zakładzie Usług Energetycznych ,,epeKoks" Sp, z o.o, został opracowany na
podstawie:

ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczen socjalnych
(Dz.U. z 1996 r, Nr 70, poz.335 tekst jednolity zpoźn,zm.),

_ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r, w
sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U, Nr 43, poz.168
z pożn.zm.),
ustawy z dnia 23 mĄa 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U, Z 2001 nr 79,
poz,854 zpożn. zm,)

§2

Regulamin określa zasady tworzenia funduszu, osoby uprawnione do korzystania
ze świadczeń i pomocy z funduszu, cele, na które przeznacza się środki
funduszu, oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z funduszu.
Podstawę gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
stanowi niniejszy Regulamin oraz preliminarz (plan rzeczowo-finansowy)
funduszu na dany rok kalendarzowy opracowany przez związki zawodowe
działĄące w Spółce w porozumieniu z Radą Pracownicząi zatwierdzony przez
Zarząd na początku kazdego roku kalendarzowego.
Zmiany w Regulaminie wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi
działającymiw Społce iwprowadzane sąw formie pisemnego aneksu,

ll. Twozenie funduszu
§3

Fundusz tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w
stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Wysokośó odpisu na jednego zatrudnionego stanowi:
.37,5 proc, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce
narodowej w roku popzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jezeli
przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę v,tyższą,
. 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego j.w na pracownika
zatrudnionego w szczególnie uciązliwych warunkach pracy,

Wysokość odpisu podstawowego może byó zwiększona o 6,25 proc. przeciętnego
wynagrodzenia, o ktorym mowa wyżej w przypadku przeznaczenia środków na
opiekę socjalną dla emerytów i rencistów - byłych pracowników Społki,
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4, Odpisy i zwiększenia, o ktorych mowa w pkt 2i 3 obciĘają koszty działalności
Spółki.

5. Srodki funduszu mogą być zwiększone o:
.wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających
z działalności socja l nej,
odarowizny orazzapisy od osób fizycznych iprawnych,
.przychody z ĄĄułu sprzedaĄ, dzierżav,ty i likwidacji środków trurałych służących
działalności socjalnej Społki, w części nie pzeznaczonej na utrzymanie lub
odtwo rze n ie zakład owych obiektów socj a l nych,
.odsetki ze środków Funduszu,
oodpisy zzysku społki,
.inne środki określone w odrębnych przepisach.

6, Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na
rok następny.

7 . Środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych administruje Prezes
Zaządu ZUE,,epeKoks' Sp. z o.o.

8, Srodki funduszu gromadzone ą na odębnym raóunku bankorłnym wg zasad ushwouryń
(ań. 6 usbtłry ofunduszu ).

llI. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu

§4

Ze świadczeń funduszu korzystać mogą:
pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym lub niepełnym
wymiarze czasu pracy oraz ich rodziny
emeryci i renciści ( byli pracownicy Spółki) oraz ich rodziny, w przypadku
utworzenia osobnego odpisu na podstawie § 3 pkt. 3

ly. p rzeznaczen ie fu nd uszu

§5
1, Srodki Funduszu przeznacza się na finansowanie następujących rodzajów

działalności socjalnej :

a) Udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej lub świadczenia
pienięznego dla osób dotkniętych wypadkami losowymi. Zasady i warunki
korzystania zwlw pomocy określa załącznik nr 1.

b) Udzielanie pomocy materialnej -w formie rzeczowej lub świadczenia pienięznego
dla osób w trudnej sytuacji zyciowej i materialnej, w tym również okazjonalnie w
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okresie Swiąt Wielkanocnych i Bozego Narodzenia. Zasady i warunki korzystania
z wlw pomocy określa załącznik nr 2, natomiast wzór wniosku o przyznanie
pomocy materialej stanowi załącznik nr 3 .

V. Komisja Socjalna

§6

1. Oceny wniosków o przyznanie świadczeń dokonuje komisja socjalna.
2. Komisja Socjalna jest powoływana przez Prezesa Zarządu,
3, Komisję Socjalną tworzą:

członkowie Rady Pracowniczej
przedstawiciel Wydziału Kolejowego
p rzedstawiciel P racodawcy

Fu nkcj ę Przewod n iczącego kom isj i sp rawuje przedstawiciel P racodawcy,
Komisja na pierwszym posiedzeniu określa zasady swego funkcjonowania.

vl. postanowienia końcowe

§7

Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego.
Wszelkie kwestie sporne związane z niniejszym Regulaminem rozstrzyga
Zarząd Spółki w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi,
Regulamin wchodzi w zycie zmocąobowiązującą od dnia 01-04-2010 r,

Uzgod niono z organi zailami owymi i

podpis pracodawcy

owników:
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Załączniknr'|
do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Swiadczeń Socjalnych

Zasady i warunki korzystania z pomocy finansowej lub
rzeczowej dla osób dotkniętych wypadkami losowymi

1. Pomoc w formie świadczenia pienięznego lub rzeczowego może być
przyznana osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, w przypadku
indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotnłałej choroby,
itp.

ż. Pomoc przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej.

3, Wnioski o udzielenie pomocy wraz z niezbędną dokumentacją potwierdającą
zaistnienie zdarzenia losowego należy składać w biurze Zarządu Spółki.

4. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Komisję Socjalną.

5. Kwota pomocy dla osób dotkniętych wypadkami losowymi określana będzie
każdorazowo w preliminarzu wydatków na dany rok kalendarzov,ly.
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Załączniknr 2
do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Swiadczeń Socjalnych

Zasady i warunki korzystania z pomocy finansowej lub
rzeczowej dla osób w trudnej sytuacji zyciowej i

materia!nej.

Pomoc materialna, w formie świadczenia pienięznego lub rzeczowego moze byĆ
przyznana osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu i jest ona
uzaleźniona od sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej tych osób.

Pomoc przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do Regulaminu.

3. Wnioski o udzielenie pomocy wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o
przychodzie miesięcznym brutto na członka rodziny należy składać w biurze
Zarządu Społki,

W oświadczeniu wnioskodawca określa średniomiesięczny przychód brutto
uzyskany na członka rodziny, w okresie ostatnich trzech miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku z uwzględnieniem m. in. dochodów
współmałzonka, dochodów dzieci pracujących i innych osób pozostających we
wspolnym gospodarstwie domowym.

Pomoc udzielana jest na podstawie kryteriów dochodowych (socjalnych), które
ustala Zarząd w porozmieniu z Radą PracownicząiZwiązkami Zawodowymi,

Wniosek podlega rozpatzeniu przez Komisję Socjalną,
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Zalączniknr 3
do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Swiadczeń Socjalnych

WNlosEK o PRzYzNANle ŚwlłoczENlA
P! EN l ĘzN EGo lRzECzoWEGo*

z zA}<ŁADoWEGo FUNDUSZU ŚwlłoczEŃ SocJALNYcH

imię i nazwisko

miejsce pracy ldziałl

ZUE ,,epeKoks" Sp. z o.o.
Zakładowy Fu ndusz Swiadczeń
Socjalnych

Proszę o . przyznanie świadczenia pienięznegolrzeczowego* z
Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych w zwiąku z:

Oświadczam, że średni przychód brutto jednego członka mojej rodziny
z ostatnich 3 miesięcy poprzedzĄących miesiąc złożenia wniosku, z uwzględnieniem
dochodów małżonków, dzieci i innych osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym,

wyniósł. ,.. złotych.

Potwierdzam,że dane podane przeze mnie sązgodne z prawdą,

o niepotrzebne skeślić

podpis pracownika


