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I. Podstawy prawne i postanowienia wstepne

§ 1
1. Regulamin zakLadowego funduszu swiadczen socjalnych, zwany dalej Regulaminem

obowiazuje w Spólce ArcelorMittal Poland S.A. od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia
2013r.

2. Regulamin opracowany zostaL na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakLadowym funduszu swiadczen socjalnych (tekst

jedno Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335; z pózniejszymi zmianami) - zwanej dalej
ustawa o ZFSS,

2) l Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki SpoLecznej z dnia 9 marca 2009 r. w
sprawie sposobu ustalania przecietnej liczby zatrudnionych w celu naliczania
odpisu na zakLadowy fundusz swiadczen socjalnych;

3) innych przepisów, w czesci dotyczacych zakLadowego funduszu swiadczen
socjalnych.

§2

Regulamin okresla zasady tworzenia ZakLadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych 
zwanego dalej Funduszem, osoby uprawnione do korzystania ze swiadczen i pomocy
z Funduszu, cele, na które przeznacza sie srodki Funduszu oraz zasady i warunki
przyznawania swiadczen i pomocy z Funduszu.

§ 3
DziaLalnosc socjalna ZFSS w ArcelorMittal Poland S.A. prowadzona jest na podstawie
rocznego planu dochodów i wydatków, z zastosowaniem zasady:
1. Odrebnosci gospodarowania Funduszem ( wyodrebnione konta ) przez odpowiednie

Terenowe Komisje Swiadczen Socjalnych ( TKSS), w skLad których wchodza
przedstawiciele Pracodawcy i Organizacji Zwiazkowych, które:
1) opracowuja szczegóLowe zasady i kryteria do regulaminu ZFSSodnosnie korzystania

ze swiadczen Funduszu,
2) opracowuja i realizuja plany przychodów i wydatków ( odpisy i zwiekszenia,

preliminarze),
3) monitoruja wydatki i stan srodków Funduszu ( subkonto).

2. Korzystania ze swiadczen ZFSS przez pracownika zgodnie z jego miejscem obsLugi
kadrowej. Osoby, których miejsce wykonywania pracy jest rózne od miejsca obsLugi
kadrowej maja mozliwosc korzystania z Funduszu w miejscu wykonywania pracy, po
weryfikacji i akceptacji przez TKSS.



II. Zasady tworzenia Funduszu

§4

1. Fundusz tworzy sie na podstawie art.5 i art.? ustawy o ZFSSoraz innych porozumien,
w czesci dotyczacej ZFSSz uwzglednieniem zasady, o której mowa w § 3 Regulaminu,
przy czym:
1) utrzymuje sie dotychczasowy sposób naliczania Odpisu Podstawowego na Fundusz

oraz jego dodatkowych zwiekszen, o których mowa w ustawie o ZFSSoraz w innych
porozumieniach, w czesci dotyczacej ZFSS,

2) stosuje sie zasade, ze srodki finansowe pochodzace z Odpisu Podstawowego i innych
zródel, o których mowa w pkt. 1, w tym takze srodki finansowe Funduszu
niewykorzystane w latach ubieglych, beda przeznaczone na realizacje swiadczen
socjalnych dla osób uprawnionych w rozumieniu Regulaminu, w latach nastepnych.

2. Srodki Funduszu zwieksza sie m. in. o:
1) przychody z tytulu sprzedazy, dzierzawy i likwidacji srodków trwalych sluzacych

dzialalnosci socjalnej, w czesci nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie
zakladowych obiektów socjalnych,

2) przychody z tytulu sprzedazy i likwidacji zakladowych domów i lokali mieszkalnych
w czesci nie przeznaczonej na utrzymanie pozostalych zakladowych zasobów
mieszkaniowych,

W przypadku dokonania zwiekszenia Funduszu, Pracodawca informuje
o powyzszym fakcie GKSS, niezwlocznie po przekazaniu srodków finansowych na konto
Funduszu.



III. Zasady i warunki przyznawania swiadczen socjalnych

§5

Swiadczenia socjalne nie maja charakteru obligatoryjnego, z czego wynika,
ze pracodawca nie ma obowiazku przyznania ich kazdemu pracownikowi.

§6

1. Osoba uprawniona, która zlozyla nieprawdziwe informacje (dokumenty) o wysokosci
dochodów, przedlozyla sfalszowany dokument lub wykorzystala przyznane swiadczenie
na cele niezgodne z jego przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu do
konca nastepnego roku oraz zobowiazana jest do zwrotu nieslusznie pobranego
swiadczenia socjalnego.

2. Osoba, której zostalo przyznane swiadczenie nie ma prawa przenoszenia przyznanego
swiadczenia na osoby nieuprawnione i traci prawo do korzystania z Funduszu do konca
nastepnego roku oraz zobowiazana jest do zwrotu nieslusznie pobranego swiadczenia
socjalnego.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach GKSS moze przyznac niektóre swiadczenia
dzieciom osoby, o której mowa w ust. 1 i 2.

§7

1. Podstawe do okreslenia ulgowych uslug i swiadczen stanowi dochód przypadajacy
na osobe w rodzinie, w tym wlicza sie niepracujace sie dzieci do 25 lat (liczy sie rok
urodzenia) zamieszkujace i prowadzace wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami.
Osoba skladajaca wniosek, jest zobowiazana ujac pelna wysokosc dochodów
uzyskiwanych przez wszystkich czlonków rodziny o których mowa w ust. 2 § 10.
W przypadku nie 'dostarczenia wiarygodnych dokumentów do ustalania dochodu,
o którym mowa wyzej, TKSS ma prawo zadac od wnioskodawcy dodatkowych
dokumentów ( np. zaswiadczenie z US ) uwiarygodniajacych sytuacje materialna
w rodzinie.

2. Swiadczenia przyznane osobom uprawnionym podlegaja opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych lub zwolnieniu z tego podatku - stosownie do
postanowien Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca
1991r. (Dz. U. z 2000 roku nr 14, poz.176 - tekst jednolity z pózniejszymi zmianami).

§8

1. Osoba uprawniona wystepujaca o przyznanie swiadczen lub pomocy z Funduszu winna
zlozyc odpowiedni wniosek wraz z wyliczonym dochodem w rodzinie.

2. Podstawa do ustalenia dochodu jest sredniomiesieczny dochód z ostatnich trzech
miesiecy poprzedzajacych zlozenie wniosku pomniejszony o:
1) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i skladki na ubezpieczenia

spoleczne,
2) zasilki rodzinne i pielegnacyjne,
3) nagrody jubileuszowe, urlopowe, swiateczno-noworoczne,

4) "mala i duza Karte Hutnika",
5) alimenty ( placone pomniejszaja, a otrzymywane powie~zaja docho
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3. Dla osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza i z nimi wspólpracujacych, przyjmuje
sie zasade okreslenia wysokosci dochodu nie nizszego niz wysokosc dochodu
zadeklarowanego do podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie spoleczne, tj. 60%
przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, podawanego przez
GUS, stanowiacego minimalna podstawe wymiaru skladek na ubezpieczanie spoleczne
( ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych Dz. U. nr 137, poz.
887 wraz z pózniejszymi zmianami ).

4. Dla osób prowadzacych gospodarstwa rolne, przyjmuje sie zasade, ze z 1 hektara
przeliczeniowego ( na podstawie zaswiadczenia z gminy lub nakazu platniczego) zyskuje
sie .dochód ogloszony przez Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego.

§9

1. Podstawa przyznawania swiadczen socjalnych z Funduszu jest wniosek oraz inne
wiarygodne dokumenty potwierdzajace sytuacje zyciowa, rodzinna i materialna, zlozone
przez osobe uprawniona.

2. W przypadku braku lub niemoznosci wiarygodnego udokumentowania wniosku, decyzje
o ewentualnym przyznaniu swiadczenia i jego wysokosci podejmuje TKSS.

3. W sytuacjach wyjatkowych pracodawca lub zwiazek zawodowy moze w imieniu
pracownika wystapic z wnioskiem o przyznanie swiadczen dotyczacych "wypoczynku
dzieci" oraz "zapomóg".



IV. Osoby uprawnione do korzystania ze swiadczen
z Funduszu

§10
1. Ze srodków Funduszu moga korzystac:

1) pracownicy zatrudnieni na czas okreslony i nieokreslony, niezaleznie od wymiaru
czasu pracy,

2) pracownicy przebywajacy na urlopach wychowawczych,
3) osoby pobierajace emerytury, renty, dla których ArcelorMittal Poland S.A., IPS S.A.,

PHS S.A. lub ZakLad wchodzacy w skLad ArcelorMittal Poland S.A. byLy ostatnim
miejscem zatrudnienia przed przejsciem na wyzej wymienione rodzaje swiadczen,

4) czLonkowie rodzin osób wymienionych w punktach 1,2 i 3,
5) inne osoby, w tym byli pracownicy, którym GKSS, w tym na wniosek TKSS, przyzna

prawo do korzystania ze srodków Funduszu.
2. CzLonkami rodzin uprawnionymi do korzystania ze srodków Funduszu sa:

1) wspólmaLzonkowie pracowników, emerytów i rencistów,
2) pozostajace na utrzymaniu osoby uprawnionej dzieci wLasne, dzieci przysposobione

oraz przyjete na wychowanie w ramach rodziny zastepczej, dzieci wspóLmaLzonków,
w wieku do ukonczenia 18 lat a jezeli ksztalca sie w szkole - do czasu ukonczenia
nauki, potwierdzonej stosownym dokumentem nie dLuzej jednak niz do ukonczenia 25
lat,

3) dzieci, o których mowa w pkt. 2, w stosunku do których orzeczono znaczny stopien
niepeLnosprawnosci ,

4) dzieci - wedLug zasad okreslonych w pkt 2 i 3 po zmarLych pracownikach oraz po
osobach wymienionych w ust. 1, pkt 3, jezeli pozostawaLy na ich wyLacznym
utrzymaniu.
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v. Zakres dzialalnosci socjalnej, realizowanej w oparciu
o srodki Funduszu

§ 11

Wypoczynek dzieci
1. Wypoczynek dzieci realizowany jest poprzez dofinansowanie do zorganizowanych form:

1) kolonii, obozów i zimowisk,
2) wypoczynku zdrowotnego, specjalistycznego,
3) wypoczynku sród rocznego - zielonych szkóL.

2. Wysokosc dofinansowania do wypoczynku dzieci, o którym mowa w ust. 1, jest
zróznicowana i zalezna od dochodu, ustalonego zgodnie z zasadami okreslonymi w § 7
i 8 oraz z zastosowaniem Tabeli nr 1, stanowiacej zalacznik nr 1, a takze
z uwzglednieniem postanowien zawartych w ust. 8 i ust. 14.

3. Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku dzieci, o którym mowa w ust. 1,
jest zlozenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz pozostalych wymaganych
dokumentów.

4. Dofinansowanie do wypoczynku moze zostac przyznane rodzicom dla uprawnionego
dziecka w lacznej wysokosci nie przekraczajacej 30 dni w roku kalendarzowym,
z uwzglednieniem wszystkich form zorganizowanego wypoczynku dzieci, nie liczac
wypoczynku specjalistycznego realizowanego na podstawie skierowan lekarskich,
wystawianych przez placówke lecznictwa zamknietego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

5. Osoba uprawniona zobowiazana jest pokryc, co najmniej 10 % kosztów skierowan do
okreslonego limitu 30 dni, z wylaczeniem przypadków, o których mowa w ust. 11.
W drodze wyjatku, w uzasadnionych przypadkach na wniosek TKSS, GKSSmoze zwolnic
od ponoszenia ww.· kosztów.

6. Wysokosc dofinansowania ustalona bedzie zgodnie z postanowieniami, o których mowa
w ust. 2, z uwzglednieniem wystawionego przez organizatora wypoczynku dokumentu
( Faktura VAT, Faktura Proforma, rachunek uproszczony, itp. ) z wyliczona kwota do
zaplaty.

7. Kwota dofinansowania bedzie przekazywana przelewem na konto organizatora.
W wyjatkowych przypadkach np. gdy pracownik wczesniej dokonal wplaty na konto
organizatora, kwota dofinansowania moze byc wyplacona pracownikowi na jego
rachunek oszczednosciowo-rozliczeniowy (ROR) lub w kasie, pod warunkiem
przedstawienia wiarygodnego dokumentu potwierdzajacego pobyt dziecka na
wypoczynku, z uwzglednieniem ust. 6.

8. Pracodawca ma prawo zadac od rodziców przedstawienia dokumentów
potwierdzajacych pobyt dziecka na wypoczynku. W przypadku nie dostarczenia
zadanych przez pracodawce dokumentów rodzice dzieci zobowiazani sa do zwrotu
kwoty dofinansowania wrai z ustawowymi odsetkami.

Kolonie, obozy i zimowiska

9. Organizacje wypoczynku, o którym mowa w ust. 1. pkt. 1 pracodawca realizuje:
1) bezposrednio lub moze powierzyc podmiotom wyspecjalizowanym w organizowaniu

powyzszej dzialalnosci,· oraz miedzy innymi organizacjom spolecznym,
stowarzyszeniom, fundacjom, które spelniaja wymogi okreslone w Rozp. Ministra
Eduk. Nar. z 21.01.97r. Dz. Ust. 12, poz. 67 ( z pózno zm. w sprawie warunków
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jakie musza speLniac organizatorzy wypoczynku dla dzieci i mLodziezy szkolnej,
a takze zasad jego organizowania i nadzorowania) i w Ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. ( z pózn. zm. ) o usLugach turystycznych.
Decyzje w tej sprawie podejmuje GKSS.

2) w formie refundacji, na podstawie dowodów wpLaty wystawionych miedzy innymi
przez organizacje spoLeczne, stowarzyszenia, fundacje, które speLniaja wymogi
okreslone w Rozp. Ministra Eduk. Nar. z 21.01 97 r. Dz. Ust. 12, poz. 67 ( z pózno
zm. ) w sprawie warunków jakie musza speLniac organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i mLodziezy szkolnej, a takze zasad jego organizowania i nadzorowania) i w
Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z pózno zm.) o usLugach turystycznych.

10. Uprawnione do otrzymania dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku,
o którym mowa w ust.1 pkt 1, sa:f
1) uczace sie dzieci pracowników oraz osób o których mowa w § 10 ust. 1, pkt 3

oraz w ust. 2 pkt 4, do 20 roku zycia,
2) dzieci, w stosunku do których orzeczono znaczny stopien niepeLnosprawnosci,
3) dzieci, w stosunku do których orzeczono umiarkowany stopien

niepeLnosprawnosci, do 20 lat.
11. Dzieci pracowników zmarLych na skutek wypadku w pracy, zmarLych w pracy lub

zmarlych w drodze do lub z pracy korzystaja z wypoczynku, o którym mowa w ust.1
pkt.1. bezplatnie.

w ocz nek dzieci tzw. sródroczn w o arciu
o roz orz dzen;e ministra edukac·; narodowe· rawie warunków ; s osobów

orf;lan;zowan;a przez publiczne przedszkola, szkoly ; placówki krajoznawstwa;
turystyk; z dnia 8 listopada 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516)

12. Przez zorganizowana forme wypoczynku sródrocznego rozumienie sie wypoczynek
organizowany przez szkoly dla dzieci uczacych sie w wieku do lat 18 ( liczy sie rok
urodzenia) - w czasie trwania roku szkolnego.
Decyzje o ewentualnym przyznaniu tego swiadczenia podejmuje TKSS w ramach
posiadanych srodków.

Wypoczynek zdrowotny. specjalistyczny

13. Dofinansowanie do wypoczynku o profilu zdrowotnym, specjalistycznym dokonywane
bedzie dla dzieci z orzeczeniem o niepelnosprawnosci, ze skierowaniem wystawionym
przez specjalistyczna placówke lecznictwa zamknietego lub inna instytucje
(organizacje) uprawniona do organizowania wypoczynku zdrowotnego,
specjalistycznego - po akceptacji TKSS.

14. W przypadku wypoczynku, o którym mowa w ust. 13.powyzej. , wysokosc
dofinansowania, ustalonego zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 2,
bedzie zwiekszona o dodatkowe dofinansowanie w wysokosci do 200 zl,
z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 5. W przypadkach szczególnych TKSS
moze ustalic dodatkowe dofinansowanie uwzgledniajac koszt skierowania.

15. W przypadku zalecenia lekarskiego (potwierdzonego wystawionym wnioskiem)
dotyczacego koniecznosci zabezpieczenia bezposredniej opieki nad dzieckiem

w czasie pobytu na wypoczynku specjalistycznym, m;1ozebyc przyz~a~e dofinansowanie
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dla jednego opiekuna dziecka. Wysokosc tego dofinansowania bedzie ustalona przez
TKSSuwzgledniajac koszt skierowania.

§12
Wypoczynek urlopowy pracowników

1. Wypoczynek urlopowy realizowany jest poprzez dofinansowanie pracownikom raz
w roku tzw. "wczasów pod grusza".

2. Warunkiem ubiegania sie o dofinansowanie do wypoczynku jest:
1) zlozenie wniosku oraz pozostalych wymaganych dokumentów, a takze przestrzeganie

l innych postanowien, dotyczacych korzystania ze swiadczen socjalnych,
2) urlop w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych, potwierdzony na wniosku lub

karta urlopowa zalaczona do wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
3) nie korzystanie, w okresie urlopu, o którym mowa w pkt.2. powyzej, ze swiadczenia

wymienionego w §13.
3. Wysokosc dofinansowania do wypoczynku, o którym mowa w ust. 1 jest zróznicowana

i zalezna od dochodu ustalonego zgodnie z zasadami okreslonymi w § 7 i 8 oraz
z zastosowaniem Tabeli nr 2, stanowiacej zalacznik nr 2 do Regulaminu.

4. Ostateczny termin skladania wniosku uplywa dnia 31 grudnia 2013 roku.
5. Uprawnionymi do otrzymania dofinansowania do "wczasów pod grusza" sa pracownicy

zatrudnieni na czas nieokreslony lub okreslony - minimum jeden rok.
6. Realizacja swiadczen w formie "wczasów pod grusza" nastepuje w najblizszych

mozliwych terminach, nie pózniej jednak niz w terminie 21 dni roboczych od daty
zarejestrowania kompletnego wniosku w firmie obslugujacej ZFSS.

§ 13
Profilaktyka Zdrowotna

1. Swiadczenie moze byc realizowane:
1) w formie kilkudniowych turnusów zdrowotnych (do 10 dni), lub
2) poprzez inne formy rehabilitacji zdrowotnej,
po rozpatrzeniu przez GKSS zlozonych ofert zawierajacych elementy rehabilitacji
zdrowotnej.

2. Ze swiadczenia moze korzystac:
1) pracownik wykonujacy prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym

charakterze,
2) pracownik, który przepracowal w szczególnych warunkach lub w szczególnym

charakterze co najmniej 20 lat,
3) pracownik, który ukonczyl 50 lat zycia.

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 2, pkt 1) i 2), korzystaja tylko z jednej z form
profilaktyki zdrowotnej, o których mowa w ust 1.

4. Wartosc swiadczenia wynosi nie wiecej niz 200,00 zl za kazdy dzien, lacznie nie wiecej
1.800,00 zl/os.

5. Warunkiem otrzymania swiadczenia jest przedlozenie wniosku o skierowanie na
swiadczenie oraz karty urlopowej (w przypadku ust. 1, pkt 1).

6. Wysokosc dofinansowania je·st zróznicowana i zalezna od dochodu ustalonego zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 7 i §8 oraz z zastosowaniem:
1) tabeli nr 3a w przypadku osób, o których mowa w ust.2.
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2) tabeli nr 3b w przypadku osób, o których mowa w ust.2. pkt.3.,
stanowiacych zaLaczniki nr 3 do Regulaminu.

7. O czestotliwosci korzystania z tego rodzaju swiadczenia decyduje GKSS.

§ 14.
Wypoczynek po pracy

1. Wypoczynek po pracy dla pracowników i innych osób uprawnionych do wypoczynku
realizowany jest poprzez dofinansowanie do:
1) wycieczek,
2) dziaLalnosci kulturalno - oswiatowej,
3) dziaLalnosci rekreacyj nej, turystycznej, sportowej,
4) transportu zabezpieczajacego organizacje wypoczynku po pracy, o którym mowa

w pkt 1),2) i 3).

2. Z Funduszu przeznaczonego na wypoczynek po pracy moga korzystac osoby, o których
mowa w §10 Regulaminu, wedLug zasad przyjetych przez TKSS.
Z Funduszu, osoba uprawniona moze otrzymac dofinansowanie w wysokosci do 100 %.

3. Z uwzglednieniem ustA., decyzje o przyznaniu i wysokosci dofinansowania podejmuje
TKSS, w ramach srodków przyjetych na ten cel w preliminarzu wydatków Funduszu na
2013 rok.

4. W przypadku wycieczek, których dofinansowanie przekracza 50% i/lub BOOPLN/osobe
decyzje o przyznaniu i wysokosci dofinansowania podejmuje GKSS

5' W celu unikniecia nieprawidLowosci przy organizacji wypoczynku po pracy GKSSoraz
TKSSma prawo do szczegóLowej kontroli i anC!lizy w kazdej fazie ich realizacji.

6. Organizatorem wypoczynku, o którym mowa w ust. 1 jest Pracodawca. Pracodawca
moze upowaznic: podmioty wyspecjalizowane w organizowaniu powyzszej dziaLalnosci,
Organizacje Zwiazkowe dziaLajace w ArcelorMittal Poland S.A. oraz miedzy innymi
organizacje spoLeczne, stowarzyszenia, fundacje.
Decyzje w tej sprawie podejmuje GKSS.

Zasady orqanizacjj i dofinansowania wycieczek

7. Liczba uczestników jednej wycieczki nie powinna byc mniejsza jak 30 osób.
W przypadku, gdy liczba osób chetnych jednej wycieczki jest mniejsza, jednak nie
nizsza jak 20, decyzje o ewentualnym przyznaniu dofinansowania podejmuje TKSS.

B. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 4, moze obejmowac:
1) koszt transportu,
2) koszt organizacji i pobytu na wycieczce,
3) koszt przewodnika, biletów wstepu ( np. do Muzeum, Skansenu itp.).

9. Organizator wycieczki, kazdorazowo zobowiazany jest do:
1) przedLozenia, na posiedzenie TKSSlub GKSS,poprzedzajace rozpoczecie wycieczki,

pisemnego wniosku wraz z oferta. Oferta winna zawierac termin, program
wycieczki, rodzaj transportu, odpowiednio skalkulowana cene. Dodatkowo, na
wniosek TKSSlub GKSSorganizator przedstawia koszt rodzajowy ceny oferty oraz
informacje dodatkowe.

2) do 5 dni roboczych po powrocie z wycieczki rozliczenj.a sie zgodnie

z postanowieniami wynikajacymi z niniejszego Regulaminu. f)
10. Organizatorzy, o których mowa w ust. 6 zobowiazani sa do: , /t I



1) emisji zamówien na srodki transportu, zakwaterowanie i inne elementy pobytu
uczestników,

2) ubezpieczenia uczestników wycieczek,
3) podawania uczestnikom informacji m. in. o rodzaju, terminie i miejscu wycieczki,

czasie i miejscu wyjazdu i powrotu srodka transportu.
11. Brak przedstawienia przez organizatora wymaganych dokumentów, ich

niekompletnosc, niewLasciwe wypeLnienie lub podanie nieprawdziwych danych moze
byc podstawa do odmówienia akceptacji wniosku o dofinansowanie z Funduszu.

Zasady ort;lanizacjj i dofinansowania dzialalnosci rekreacyjnej, turystycznej,
sportowej i kulturalno - oswiatowej
12. Dofinansowanie, zasady i procedura organizacji dziaLalnosci rekreacyjnej, turystycznej,

sportowej i kulturalno - oswiatowej, przygotowania i obiegu dokumentacji dokonywane
sa odpowiednio wg zasad okreslonych w ust. 2 - 11.

§ 15.
Zapomo~j

1. Zapomogi moga byc udzielane przede wszystkim w przypadku :
1) dLugotrwaLej choroby, indywidualnego zdarzenia losowego, trudnej sytuacji

materialnej,
2) sieroctwa w wyniku wypadków przy pracy rodziców.

2. Zapomogi moga byc realizowane poprzez pomoc pieniezna lub rzeczowa·
3. Do zapomóg uprawnione sa osoby, o których mowa w § 10 Regulaminu.
4. Wnioski o zapomogi rozpatrywane sa przez TKSS( z uwzglednieniem pkt.6).

DlUl~otrwala choroba, indywidualne zdarzenie losowe, trudna sytuacja materialna i
rodzinna

5. Pomoc pieniezna lub rzeczowa moze byc przyznawana w wysokosci nieprzekraczajacej
na osobe uprawniona w roku kalendarzowym:
1) w przypadkach dLugotrwaLej choroby lub indywidualnego zdarzenia losowego - 2

krotnosci minimalnego wynagrodzenia okreslonego na podstawie Ustawy z dnia
10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.
1679, z pózno zm.) ,

2) w przypadku trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej - 1-krotnosci minimalnego
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1.

6. W sytuacjach wyjatkowych wysokosc pomocy, o której mowa w ust. 5 moze byc wyzsza.
Decyzje w tej sprawie, na wniosek TKSS, podejmuje GKSS.

7. Podstawa udzielania pomocy jest zLozony wniosek wraz z udokumentowaniem choroby,
sytuacji zyciowej i materialnej lub zaistniaLego zdarzenia losowego.

8. W uzasadnionych przypadkach z inicjatywa przyznania pomocy moga wystepowac
Zwiazki Zawodowe oraz przeLozony pracownika.

Zapomot;li materialne dla dzieci po zmarlych pracownikach
9. Dzieciom (do 25 roku zycia) po zmarlych pracownikach na skutek wypadku przy pracy,

jezeli kontynuuja nauke, a takze ww. dzieciom z orzeczeniem niepeLnosprawnosci moze

byc przyznana: A i:l1) raz w roku zapomoga w wysokosci do 1500 zl na dziecko, . Li "---ff:YV
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2) jednorazowa pomoc w formie dofinansowania na cele mieszkaniowe, w wysokosci do
25.000 zl, jednak nie mniej niz 15.000 zl.

10.WysokoSc zapomogi oraz dofinansowania, o których mowa w ust. 9, ustala TKSS na
podstawie wizji lokalnej, udokumentowanej protokolarnie.

11.Szczególowe zasady okreslajace sposób przyznawania zapomóg z tytulu dlugotrwalej
choroby, indywidualnego zdarzenia losowego oraz trudnej sytuacji materialnej, okresla
GKSS.

§ 16.

Dofinansowanie do pobytu dzieci w przedszkolu

1. Uprawnionymi do dofinansowania do pobytu dzieci w przedszkolu sa pracownicy
ArcelorMittal Poland S.A., zatrudnieni na czas nieokreslony minimum jeden rok majacy
dzieci (w rozumieniu § 10 Regulaminu) w wieku przedszkolnym.

2. Wysokosc dofinansowania do pobytu dzieci w przedszkolu wynosi:
1) dla pracowników którzy pobieraja zasilek rodzinny - 100 % kwoty odplatnosci

miesiecznej za przedszkole, nie wiecej jednak niz 200,00 zl miesiecznie na dziecko,
2) dla pozostalych pracowników - 50 % kwoty odplatnosci miesiecznej za przedszkole,

nie wiecej jednak niz 100,00 zl miesiecznie na dziecko.
3. Warunkiem otrzymania dofinansowania, o którym mowa wyzej, jest zlozenie wniosku

o przyznanie dofinansowania oraz pozostalych wymaganych dokumentów.
4. Pracownicy, których dzieci korzystaja z przedszkola zakladowego AMP moga otrzymac

dofinansowanie z góry, na podstawie zawartych na te okolicznosc umów.

§ 17.

Dodatkowe swiadczenia socjalne

1. Przez dodatkowe swiadczenia socjalne rozumie sie inne swiadczenia, które nie sa ujete
w niniejszym Regulaminie, a które moga byc uruchomione, z zachowaniem przepisów
prawa obowiazujacego w zakresie ZFSS.

2. Dodatkowe swiadczenia przyznawane sa przez GKSS, po uzgodnieniu kryteriów ich
przyznawania i uruchamiania oraz po analizie stanu srodków Funduszu.

§ 18.
Pomoc na cele mieszkaniowe

1. Pomoc na cele mieszkaniowe realizowana jest w formie pozyczek tylko dla pracowników
zatrudnionych na czas nieokreslony .

2. Warunkiem otrzymania pozyczki jest:
1) zlozenie wniosku oraz innych wymaganych dokumentów,
2) akceptacja TKSS,
3) brak zadluzenia wobec Funduszu,
4) podpisanie umowy miedzy wnioskodawca a Pracodawca·

3. Pozyczki na cele mieszkaniowe wymagaja poreczenia dwóch osób.
4. Poreczenia moze udzielic wylacznie osoba, która jest zatrudniona u Pracodawcy

pozyczkobiorcy na czas nieokreslony lub czas okreslony, nie krótszy jednak niz okres splaty
pozyczki.



5. W przypadku zaprzestania spLaty pozyczki przez pozyczkobiorce zobowiazanie spLaty
przechodzi na poreczycieli. SpLaceniu przez poreczycieli nie podlega kwota niespLaconej
pozyczki jedynie w przypadku smierci pozyczkobiorcy.

6. W przypadku rozwiazania stosunku pracy w zwiazku z odejsciem pracownika na rente,
przyjete w umowie zasady spLaty pozyczki moga zostac utrzymane na wniosek
pozyczkobiorcy pod warunkiem podpisania aneksu do umowy.

7. W przypadku rozwiazania przez pozyczkobiorce umowy o prace z przyczyn innych niz
wymienione w ust. 6 niespLacona pozyczka staje sie natychmiast wymagalna wraz
z naleznymi skorygowanymi odsetkami za okres spLaty.

8. Pozyczkobiorca ma mozliwosc wczesniejszej spLaty pozyczki na swój pisemny wniosek.
W tym przypadku nastapi skorygowanie odsetek do okresu faktycznej spLaty.

9. W· wyjatkowych przypadkach pozyczkobiorca, który znalazL sie w wyjatkowo trudnej
sytuacji materialnej i zyciowej moze ubiegac sie o zawieszenie spLaty, zmniejszenie
wysokosci rat pozyczki lub czesciowa redukcje zadLuzenia. Decyzje w powyzszej sprawie
na wniosek TKSSpodejmuje GKSS.

10.Zawieszenie, odroczenie, przeniesienie na inna osobe ( tylko na pracownika
ArcelorMittal Poland ) obowiazku spLaty pozyczki lub rozLozenie jej na wieksza ilosc rat
niz to wynika z umowy, wymaga zgody poreczycieli, wyrazonej w formie pisemnego
oswiadczenia.

11.0kresowe zawieszenie (odroczenie) spLaty pozyczki, wydLuzenie okresu spLaty poprzez
zmniejszenie kwoty miesiecznej raty nie bedzie powodowaLo zmiany pierwotnie
naliczonej kwoty odsetek mimo faktu, ze okres spLaty pozyczki zostanie faktycznie
wydLuzony.

12.Pozyczki sa oprocentowane w wysokosci 2 % w skali rocznej.
13.Pozyczka moze byc udzielona w wysokosci od 3 000 do 8 000 zL.

Decyzje, co do wysokosci pozyczki podejmuje TKSS.
14.SpLata pozyczki rozpoczyna sie od miesiaca nastepujacego bezposrednio po pobraniu

pozyczki, a okres jej spLaty wynosi maksymalnie 36 miesiecy.
15.Pozyczka regulowana jest przez pozyczkobiorce z miesiecznego wynagrodzenia poprzez

potracenie jej z listy wynagrodzen. Kwoty Lacznego potracenia rat pozyczek
pracodawca przekazuje na rachunek ZFSSArcelorMittal Poland S.A. w dacie dokonania
wypLaty wynagrodzen. W przypadku przejscia pozyczkobiorcy na rente, spLaty
pozostaLej pozyczki, pozyczkobiorca dokonuje bezposrednio na rachunek bankowy ZFSS
ArcelorMittal Poland S.A.

16.Pracownicy dotknieci kleska zywioLowa lub indywidualnym zdarzeniem losowym moga
ubiegac sie o pomoc w formie pozyczki na cele mieszkaniowe pomimo nie speLnienia
warunku, o którym mowa w ust. 2, pkt 3.
W tym przypadku maksymalna wysokosc pozyczki przyznawana jest do 15 000 zL bez
oprocentowania.
Decyzje w przedmiotowym zakresie podejmuje TKSS.

17.GKSS moze podjac równiez decyzje o innych formach przydzielania pozyczek na cele
mieszkaniowe, na zasadach okreslonych w szczegóLach do regulaminu.



VI. Postanowienia koncowe

§ 19.

1. Dla usprawnienia rozwiazywania spraw zwiazanych z Funduszem, Pracodawca powoluje
Glówna Komisje Swiadczen Socjalnych oraz Terenowe Komisje Swiadczen Socjalnych,
w sklad której wchodza przedstawiciele Pracodawcy i Organizacji Zwiazkowych.

2. Zakres dzialania GKSS:

a} ustalanie dodatkowych kryteriów, nie ujetych w Regulaminie ZFSS,
b} rozpatrywanie wniosków o swiadczenia z ZFSS,przynaleznych do GKSS
c} rozpatrywanie uwag i wniosków TKSS,
d}trozpatrywanie wniosków pracowników,
e} rozpatrywanie ofert, o których mowa w § 13 Regulaminu,
f} przyznawanie swiadczen, o których mowa w § 17 Regulaminu
g} monitorowanie dzialalnosci TKSS,
h} opiniowanie problematyki zleconej przez Pracodawce zwiazanej z Funduszem,
i} monitorowanie przychodów i wydatków z ZFSS,
j} pozostale sprawy lezace w kompetencjach GKSS,zgodnie z Regulaminem.

3. TKSSdzialaja w zakresach okreslonych w Regulaminie.
4. W celu unikniecia nieprawidlowosci przy realizacji swiadczen socjalnych Pracodawca

oraz GKSS maja prawo do szczególowej kontroli i analizy w kazdej fazie ich realizacji.

§ 20.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia Regulaminu dokonywane sa na pismie w postaci aneksów,
okreslane sa w sposób analogiczny, jak przy uzgodnieniu tresci Regulaminu ..

§ 21.
W sytuacjach spornych i wyjatkowych nie ujetych w Regulaminie beda mialy zastosowanie
przepisy ustawy o ZFSSoraz rozpatrywane beda przez GKSS.

§ 22.
1. Realizacja swiadczen z Funduszu przebiegac bedzie w ramach podzialu srodków

z Funduszu uzgodnionych przez TKSS.
2. Srodki finansowe Funduszu, znajdujace sie na koncie ZFSS winne byc lokowane na

terminowych lokatach bankowych. Decyzje o lokacie podejmuje osoba upowazniona do
dysponowania Funduszem.



Zalacznik nr 1
do Regulaminu ZFSSw ArcelorMittal Poland S.A. w 2013 r.

TABELA NR 1

Doplaty z ZFSSdo wypoczynku dzieci

Lp.

Wysokosc dochodu na osobe
Kwota doplaty z ZFSS

w rodzinie/ w zlotych /

( do 1 osobodnia / w zlotych )

1.

Do 350 150

2.

od 351 - 500 130

3.

od 501 - 700 110

4.

od 701 - 900 90

5.

od 901 - 1.500 80

6.

od 1.501 - 2.000 70

7.

od 2.001 - 3.000 60

8.

Powyzej 3.000 50

Osoba uprawniona zobowiazana jest pokryc, co najmniej 10 % kosztów
skierowania do okreslonego limitu 30 dni.
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Zalacznik nr 2
do Regulaminu ZFSS w ArcelorMittal Poland S.A. w 2013 r.

TABELA NR 2

DOPLAT Z ZFSSdo "wczasów pod grusza"

Lp. Wysokosc dochodu na Kwota doplaty do
osobe w rodzinie

"wczasów pod grusza"
/w zlotych/

( dla pracownika)
( w zlotych )

1.

do 350 1500

2.

od 351 do 500 1300

3.

od 501 do 700 1100

4.

od 701 do 900 900

5.

od 901 do 1.500 800

6.

od 1501 -2500 700

7.

od 2.501 do 3.500 500

8.

Powyzej 3500 200

I
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Zalacznik nr 3
do Regulaminu ZFSSw ArcelorMittal Poland S.A. w 2013 r.

Doplaty do profi taktyki zdrowotnej

TABELA NR 3a

Lp. Wysokosc dochodu na osobe w %doplaty do
rodzi nie

swiadczenia

(w zlotych)
( dla pracownika)

( w zlotych )

1.

do 2000 100%

2.

Ponad 2000 85%

TABELA NR 3b

Lp. Wysokosc dochodu na osobe w %doplaty do
rodzinie

swiadczenia

(w zlotych)
( dla pracownika)

( w zlotych )

1.

do 700 90%

2.

od 701 do 900 80%

3.

od 901 do 1.500 70%

4.

od 1.501 do 2.000 60%

5.

od 2.001 do 3.000 50%

6.

Powyzej 3.000 30%
,....•
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