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36
ZARZ¥DZENIE Nr 1 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 11 stycznia 2006 r.
w sprawie Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
okrêgowych urzêdów górniczych, Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych
oraz dzia³aj¹cego przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej
Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o zwi¹zkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.
854, Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr
135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz.
590 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407)
oraz art. 3 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.
o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych (Dz. U.
z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz.
647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717,
z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081
oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. 1. Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych, Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych
Urz¹dzeñ Energomechanicznych oraz dzia³aj¹cego przy
Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej,
zwany dalej Funduszem”, jest tworzony przez Wy¿szy
“
Urz¹d Górniczy z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciêtnej liczby zatrudnionych
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym, okrêgowych urzêdach
górniczych, Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych oraz dzia³aj¹cym przy Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym Zak³adzie Obs³ugi Gospodarczej, zwanych dalej jednostkami”, ustalonej w sposób okreœlony
“
w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciêtnej
liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zak³adowy
fundusz œwiadczeñ socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168,
z 1995 r. Nr 19, poz. 94 oraz z 1997 r. Nr 134, poz. 889).

2. Stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca
1994 r. o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych,
wysokoœæ odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego w jednostce 37,5 % przeciêtnego wynagrodzenia
miesiêcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim
lub w drugim pó³roczu roku poprzedniego, je¿eli przeciêtne
wynagrodzenie z tego okresu stanowi³o kwotê wy¿sz¹.
3. Wysokoœæ odpisu podstawowego zwiêksza siê o 6,25 %
przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego, o którym mowa
w ust. 2, na ka¿d¹ osobê zatrudnion¹ w jednostce, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopieñ
niepe³nosprawnoœci.
4. Wysokoœæ odpisu podstawowego zwiêksza siê o 6,25 %
przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego, o którym mowa
w ust. 2, na ka¿dego emeryta i rencistê uprawnionego do
korzystania z Funduszu.
§ 2. Ustala siê Regulamin Funduszu, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§ 3. Traci moc Regulamin Zak³adowego Funduszu
Œwiadczeñ Socjalnych z dnia 20 marca 2003 r.
§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania,
z moc¹ od dnia 1 stycznia 2006 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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Poz. 36
Za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 1 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 11 stycznia 2006 r. (poz. 36)

REGULAMIN ZAK£ADOWEGO FUNDUSZU ŒWIADCZEÑ SOCJALNYCH
pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych, Urzêdu Górniczego
do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych oraz dzia³aj¹cego przy Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ
Socjalnych pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
okrêgowych urzêdów górniczych, Urzêdu Górniczego do
Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych oraz
dzia³aj¹cego przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³adu
Obs³ugi Gospodarczej, zwany dalej Regulaminem”, okreœla
“
zasady i warunki korzystania z us³ug i œwiadczeñ finansowanych z Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych
tych pracowników, zwanego dalej Funduszem”, oraz
“
zasady przeznaczania œrodków Funduszu na poszczególne
cele i rodzaje dzia³alnoœci socjalnej.
§ 2. Fundusz jest przeznaczony na przyznawanie ulgowych us³ug i œwiadczeñ oraz dop³at do us³ug i œwiadczeñ
dla osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, zwanych
dalej osobami uprawnionymi”, z uwzglêdnieniem ich sytu“
acji ¿yciowej, rodzinnej i materialnej.
§ 3. Wy¿szy Urz¹d Górniczy, zwany dalej Pracodawc¹”,
“
gospodaruje œrodkami Funduszu w zakresie okreœlonym
w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu
œwiadczeñ socjalnych, w Regulaminie oraz w rocznym
planie rzeczowo-finansowym.
§ 4. Roczny plan rzeczowo-finansowy stanowi podstawê
podzia³u œrodków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje
dzia³alnoœci socjalnej.
§ 5. Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego
sporz¹dza Biuro Administracyjno-Bud¿etowe Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, zwane dalej Biurem Administracyjno“
Bud¿etowym”, w uzgodnieniu z zak³adowymi organizacjami
zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi u Pracodawcy.
§ 6. Z corocznego odpisu podstawowego na Fundusz
przeznacza siê:
1) 70 % œrodków na dop³aty do us³ug i œwiadczeñ oraz
udzielanie pomocy materialnej — rzeczowej lub finansowej;
2) 30 % œrodków na zwrotn¹ lub bezzwrotn¹ pomoc na
cele mieszkaniowe.
§ 7. Nie mo¿na pokrywaæ ze œrodków Funduszu
wydatków, które nie s¹ ujête w rocznym planie rzeczowo-

finansowym, ani obci¹¿aæ Funduszu zobowi¹zaniami ponad
kwotê œrodków zgromadzonych na odrêbnym rachunku
bankowym Funduszu.
§ 8. 1. Regulamin nie stanowi podstawy roszczeñ
o wyp³atê œwiadczeñ socjalnych z Funduszu.
2. Œwiadczenia socjalne z Funduszu, zwane dalej
œwiadczeniami”, s¹ przyznawane na wniosek osób upraw“
nionych.
3. Œwiadczenia maj¹ charakter uznaniowy.
§ 9. Zak³adowe organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce
u Pracodawcy powo³uj¹ Komisjê Socjaln¹, bêd¹c¹ zespo³em opiniodawczo-doradczym Pracodawcy, której zadaniem
jest wydawanie opinii w zakresie wniosków dotycz¹cych
imiennych i zbiorowych œwiadczeñ.
§ 10. Decyzjê o przyznaniu œwiadczeñ podejmuje
Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zwany
dalej Dyrektorem Generalnym”.
“
§ 11. Ustalanie celu, rodzaju i wysokoœci œwiadczenia
jest dokonywane w oparciu o sytuacjê ¿yciow¹, rodzinn¹
i materialn¹ osoby uprawnionej.
Rozdzia³ 2
Osoby uprawnione do korzystania z Zak³adowego
Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych
§ 12. 1. Osobami uprawnionymi s¹:
1) pracownicy Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych
urzêdów górniczych, Urzêdu Górniczego do Badañ
Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych oraz dzia³aj¹cego przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³adu
Obs³ugi Gospodarczej, zwanych dalej jednostkami”,
“
nieprzebywaj¹cy na urlopach bezp³atnych, bez wzglêdu
na podstawê nawi¹zania stosunku pracy, zwani dalej
pracownikami”;
“
2) cz³onkowie rodzin pracowników;
3) pracownicy jednostek przebywaj¹cy na urlopach
wychowawczych;
4) byli pracownicy jednostek, których stosunek pracy usta³
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê lub rentê, oraz
byli pracownicy zlikwidowanych komisji do spraw szkód
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górniczych i Odwo³awczej Komisji do spraw Szkód
Górniczych, których stosunek pracy usta³ w zwi¹zku
z przejœciem na emeryturê lub rentê, je¿eli byli objêci
opiek¹ socjaln¹ Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zwani
dalej emerytami i rencistami”;
“
5) cz³onkowie rodzin by³ych pracowników jednostek,
których stosunek pracy usta³ w zwi¹zku z przejœciem
na emeryturê lub rentê;
6) cz³onkowie rodzin zmar³ych pracowników oraz by³ych
pracowników, o których mowa w pkt 4, je¿eli byli na
utrzymaniu tych osób i pobieraj¹ z tego tytu³u rentê
rodzinn¹.
2. Do cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt
2, 5 i 6, zalicza siê:
1) dzieci w³asne, przysposobione oraz dzieci przyjête na
wychowanie w rodzinie zastêpczej, dzieci wspó³ma³¿onka
oraz pozostaj¹ce na utrzymaniu wnuki i rodzeñstwo
w wieku do lat 18, a je¿eli kszta³c¹ siê w szkole — do
czasu ukoñczenia nauki, jednak nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 25 lat;
2) osoby wymienione w pkt 1 niezdolne do ¿adnej pracy
— bez wzglêdu na wiek;
3) wspó³ma³¿onka.
Rozdzia³ 3
Gospodarowanie œrodkami Zak³adowego Funduszu
Œwiadczeñ Socjalnych
§ 13. 1. Dop³atami s¹ objête:
1) 14-dniowy krajowy wypoczynek organizowany przez
pracowników, emerytów i rencistów we w³asnym
zakresie w formie wczasów;
2) krajowy wypoczynek osób, o których mowa w § 12
ust. 2 pkt 1, organizowany w formie zimowisk, kolonii,
obozów oraz œródrocznych wyjazdów dydaktycznowypoczynkowych;
3) dzia³alnoœæ sportowo-rekreacyjna i kulturalno-oœwiatowa
organizowana przez i dla pracowników.
2. Pomoc materialna rzeczowa jest udzielana poprzez:
1) zakup paczek ¿ywnoœciowych dla chorych pracowników;
2) zakup paczek œwi¹teczno-noworocznych dla dzieci
pracowników w wieku do lat 15.
3. Pomoc materialna finansowa jest udzielana w formie
zapomóg losowych zwrotnych lub bezzwrotnych dla:
1) pracowników, emerytów i rencistów, znajduj¹cych siê
w szczególnie trudnej sytuacji ¿yciowej, rodzinnej
i materialnej;
2) pokrycia wydatków zwi¹zanych z likwidacj¹ skutków
klêsk ¿ywio³owych, w szczególnoœci powodzi lub

Poz. 36
po¿aru, w zale¿noœci od potrzeb pracowników i mo¿liwoœci finansowych Funduszu.

§ 14. 1. Przes³ank¹ uzyskania œwiadczenia, o którym
mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, jest oœwiadczenie osoby uprawnionej oraz — w przypadku pracowników — wype³niona
karta urlopowa.
2. Œwiadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1,
mo¿e zostaæ przyznane:
1) pracownikom pozostaj¹cym w zwi¹zku ma³¿eñskim,
korzystaj¹cym w danym roku kalendarzowym z urlopu
wypoczynkowego w wymiarze, liczonym ³¹cznie z dniami wolnymi od pracy, co najmniej 14 kolejnych dni
kalendarzowych — raz na 2 lata;
2) wspó³ma³¿onkom pracowników — raz na 2 lata;
3) pracownikom niepozostaj¹cym w zwi¹zku ma³¿eñskim,
korzystaj¹cym w danym roku kalendarzowym z urlopu
wypoczynkowego w wymiarze, liczonym ³¹cznie z dniami wolnymi od pracy, co najmniej 14 kolejnych dni
kalendarzowych — raz w roku;
4) dzieciom pracowników w wieku do lat 7 oraz dzieciom
pracowników uczêszczaj¹cym do szkó³ podstawowych
i ponadpodstawowych do ukoñczenia 18 lat — raz
w roku;
5) dzieciom pracowników od rozpoczêcia 19 roku ¿ycia
do ukoñczenia 25 lat — raz w roku, po przedstawieniu
aktualnych zaœwiadczeñ o kontynuowaniu nauki
i oœwiadczeniu pracownika, ¿e dzieci nie pracuj¹ zawodowo;
6) emerytom i rencistom — raz na 2 lata.
3. Wysokoœæ œwiadczenia, o którym mowa w § 13 ust.
1 pkt 1, jest ustalana na podstawie z³o¿onego przez
pracownika, emeryta i rencistê oœwiadczenia o œrednim
miesiêcznym dochodzie brutto, przypadaj¹cym na jednego
cz³onka jego rodziny za pierwszy kwarta³ roku, w którym
przyznaje siê œwiadczenie.
4. Przez œredni miesiêczny dochód brutto, o którym
mowa w ust. 3, rozumie siê sumê miesiêcznych dochodów
brutto wszystkich wspólnie zamieszkuj¹cych i prowadz¹cych
wspólne gospodarstwo domowe osób w rodzinie, podzielon¹
przez liczbê tych osób.
5. Dochód brutto, o którym mowa w ust. 4, obejmuje:
1) œredni miesiêczny zarobek brutto, pomniejszony o sk³adki
na ubezpieczenia spo³eczne;
2) emerytury i renty, zasi³ki z ubezpieczenia spo³ecznego,
z wyj¹tkiem zasi³ków rodzinnych oraz dodatków z tytu³u
zaliczenia do I grupy inwalidztwa i dodatku pielêgnacyjnego oraz œwiadczeñ chorobowych;
3) dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru
podatku rolnego;
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4) dochody z innych rodzajów dzia³alnoœci gospodarczej,
potwierdzone przez naczelnika w³aœciwego urzêdu
skarbowego;
5) stypendia;
6) zasi³ki wychowawcze;
7) alimenty;
8) zasi³ki dla bezrobotnych.
6. Maksymalna wysokoœæ œwiadczenia, o którym mowa
w § 13 ust. 1 pkt 1, jest okreœlana w rocznym planie
rzeczowo-finansowym.
7. Procentowa wysokoœæ œwiadczenia, o którym mowa
w § 13 ust. 1 pkt 1, jest okreœlona w tabeli stanowi¹cej
za³¹cznik nr 1 do Regulaminu.
§ 15. 1. Przes³ank¹ uzyskania œwiadczenia, o którym
mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, jest wykupienie skierowania na
zimowisko, kolonie, obozy oraz œródroczne wyjazdy dydaktyczno-wypoczynkowe i posiadanie faktury VAT, potwierdzaj¹cej wysokoœæ poniesionych kosztów i czas trwania
wypoczynku, oraz nieotrzymanie dop³aty dla osób, o których
mowa w § 12 ust. 2 pkt 1, do wypoczynku, o którym mowa
w § 13 ust. 1 pkt 1;
2. Œwiadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2,
mo¿e zostaæ przyznane raz w roku; w przypadku œródrocznych
wyjazdów dydaktyczno-wypoczynkowych mo¿e zostaæ
przyznane dodatkowe œwiadczenie.

Poz. 36

3. Maksymalna wysokoœæ œwiadczenia, o którym mowa
w § 13 ust. 1 pkt 3, jest okreœlana w rocznym planie
rzeczowo-finansowym.
4. Procentowa wysokoœæ œwiadczenia, o którym mowa
w § 13 ust. 1 pkt 3, jest okreœlona w tabeli stanowi¹cej
za³¹cznik nr 3 do Regulaminu.
§ 17. 1. Przes³ank¹ uzyskania œwiadczenia, o którym
mowa w § 13 ust. 2 pkt 1, jest przebywanie przez chorego
pracownika na zwolnieniu lekarskim od pracy powy¿ej
kolejnych 20 dni kalendarzowych.
2. Œwiadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1,
mo¿e zostaæ przyznane raz w roku.
3. Zakup paczek ¿ywnoœciowych jest dokumentowany
fakturami VAT.
4. Maksymalna wysokoœæ œwiadczenia, o którym mowa
w § 13 ust. 2 pkt 1, jest okreœlana w rocznym planie
rzeczowo-finansowym.
§ 18. 1. Przes³ank¹ uzyskania œwiadczenia, o którym
mowa w § 13 ust. 2 pkt 2, jest oœwiadczenie pracownika.
2. Œwiadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2,
mo¿e zostaæ przyznane raz w roku.
3. Zakup paczek œwi¹teczno-noworocznych jest dokumentowany fakturami VAT.

3. Wysokoœæ œwiadczenia, o którym mowa w § 13 ust.
1 pkt 2, jest ustalana na podstawie z³o¿onego przez pracownika, emeryta i rencistê oœwiadczenia o œrednim miesiêcznym dochodzie brutto, przypadaj¹cym na jednego cz³onka
jego rodziny za pierwszy kwarta³ roku, w którym przyznaje siê
œwiadczenie, obliczonym wed³ug zasad okreœlonych w § 14
ust. 4 i 5.

4. Maksymalna wysokoœæ œwiadczenia, o którym mowa
w § 13 ust. 2 pkt 2, jest okreœlana w rocznym planie
rzeczowo-finansowym.

4. Maksymalna wysokoœæ œwiadczenia, o którym mowa
w § 13 ust. 1 pkt 2, jest okreœlana w rocznym planie
rzeczowo-finansowym.

1) orzeczenia o d³ugotrwa³ym leczeniu, potwierdzonego
zaœwiadczeniem lekarskim oraz drukiem L-4 o niezdolnoœci do pracy przez okres co najmniej kolejnych 42
dni kalendarzowych;

5. Procentowa wysokoœæ œwiadczenia, o którym mowa
w § 13 ust. 1 pkt 2, jest okreœlona w tabeli stanowi¹cej
za³¹cznik nr 2 do Regulaminu.
§ 16. 1. Przes³ank¹ uzyskania œwiadczenia, o którym
mowa w § 13 ust. 1 pkt 3, jest potwierdzenie uczestnictwa
w imprezach sportowo-rekreacyjnych i kulturalnooœwiatowych dla pracowników, udokumentowane fakturami
VAT albo biletami wstêpu.
2. Wysokoœæ œwiadczenia, o którym mowa w § 13 ust.
1 pkt 3, jest ustalana na podstawie z³o¿onego przez pracownika oœwiadczenia o œrednim miesiêcznym dochodzie brutto,
przypadaj¹cym na jednego cz³onka jego rodziny, obliczonym
wed³ug zasad okreœlonych w § 14 ust. 4 i 5.

§ 19. 1. Przes³ank¹ uzyskania œwiadczenia, o którym
mowa w § 13 ust. 3 pkt 1, jest przed³o¿enie nastêpuj¹cych
dokumentów potwierdzaj¹cych zasadnoœæ pomocy:

2) rachunków oraz faktur VAT za zakupione lekarstwa,
konieczne p³atne badania lekarskie, rehabilitacjê i sprzêt
inwalidzki;
3) niewymienionych w pkt 2 rachunków oraz faktur VAT,
potwierdzaj¹cych zasadnoœæ ubiegania siê o œwiadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 1.
2. Œwiadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 1,
mo¿e zostaæ przyznane raz w roku; w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo¿e zostaæ przyznane kolejne œwiadczenie w zale¿noœci od mo¿liwoœci finansowych Funduszu.
3. Wysokoœæ œwiadczenia, o którym mowa w § 13 ust.
3 pkt 1, jest ustalana na podstawie z³o¿onego przez
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pracownika, emeryta i rencistê oœwiadczenia o œrednim
miesiêcznym dochodzie brutto, przypadaj¹cym na jednego
cz³onka jego rodziny, obliczonym wed³ug zasad okreœlonych
w § 14 ust. 4 i 5.
4. Maksymalna wysokoœæ œwiadczenia, o którym mowa
w § 13 ust. 3 pkt 1, jest okreœlana w rocznym planie
rzeczowo-finansowym.
5. Procentowa wysokoœæ œwiadczenia, o którym mowa
w § 13 ust. 3 pkt 1, jest okreœlona w tabeli stanowi¹cej
za³¹cznik nr 4 do Regulaminu.
§ 20. 1. Przes³ank¹ uzyskania œwiadczenia, o którym
mowa w § 13 ust. 3 pkt 2, jest przed³o¿enie nastêpuj¹cych dokumentów potwierdzaj¹cych zasadnoœæ pomocy:
1) orzeczenia instytucji, która w ramach swoich uprawnieñ jest w³adna okreœliæ stopieñ szkody pracownika
poniesionej wskutek klêski ¿ywio³owej, w szczególnoœci powodzi lub po¿aru, albo innych zdarzeñ losowych;
2) rachunków oraz faktur VAT, potwierdzaj¹cych zasadnoœæ ubiegania siê o œwiadczenie, o którym mowa
w § 13 ust. 3 pkt 2.
2. W przypadku klêski ¿ywio³owej, w szczególnoœci
powodzi lub po¿aru, œwiadczenie, o którym mowa w § 13
ust. 3 pkt 2, nie mo¿e przekraczaæ trzykrotnej maksymalnej wysokoœci œwiadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 3
pkt 1.

jednego cz³onka jego rodziny, obliczonym wed³ug zasad
okreœlonych w § 14 ust. 4 i 5.
5. Maksymalna wysokoœæ po¿yczki mieszkaniowej jest
okreœlana w rocznym planie rzeczowo-finansowym.
6. Procentowa wysokoœæ po¿yczki mieszkaniowej jest
okreœlona w tabeli stanowi¹cej za³¹cznik nr 5 do Regulaminu.
7. Po¿yczka mieszkaniowa jest oprocentowana w wysokoœci 2 % w stosunku rocznym.
8. Udzielona po¿yczka mieszkaniowa wraz z odsetkami podlega sp³acie w ca³oœci. Sp³atê po¿yczki mieszkaniowej rozpoczyna siê nie póŸniej ni¿ po up³ywie miesi¹ca od
daty jej udzielenia. Okres sp³aty nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿
trzy lata.
9. Udzielenie po¿yczki mieszkaniowej wymaga porêczenia wykonania zobowi¹zania przez po¿yczkobiorcê;
porêczenia udziela dwóch pracowników zatrudnionych na
czas nieokreœlony.
10. W przypadku niewykonania zobowi¹zania przez
po¿yczkobiorcê, Pracodawca mo¿e dochodziæ sp³aty
po¿yczki mieszkaniowej przez porêczycieli, stosownie do
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póŸn. zm.1 )).
11. Niesp³acona kwota po¿yczki mieszkaniowej wraz
z odsetkami staje siê natychmiast wymagalna w przypadku:

§ 21. Œrodki Funduszu s¹ przeznaczone tak¿e na udzielanie osobom uprawnionym zwrotnej lub bezzwrotnej
pomocy na cele mieszkaniowe udzielanej w formie:
1) zwrotnej po¿yczki dla pracowników na remont i modernizacjê mieszkañ lub domów jednorodzinnych, zwanej dalej po¿yczk¹ mieszkaniow¹”;
“
2) okresowej lub jednorazowej pomocy finansowej na
zmniejszenie wydatków mieszkaniowych.

1) rozwi¹zania z po¿yczkobiorc¹ stosunku pracy bez
wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póŸn. zm.2 ));

1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz.
252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147
i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r.
Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464,
z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz.
1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz.
532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr
114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz.
1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176,
z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz.
1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172,
poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz.
1316 i Nr 172, poz. 1438.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz.
1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz.
1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608
i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120,
poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610,
Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398.

§ 22. 1. Wysokoœæ po¿yczki mieszkaniowej jest
uzale¿niona od sytuacji ¿yciowej, rodzinnej i materialnej
pracownika, od wysokoœci œrodków na odrêbnym rachunku
bankowym Funduszu oraz wysokoœci kwoty przeznaczonej
na po¿yczki mieszkaniowe, okreœlonej w rocznym planie
rzeczowo-finansowym.
2. Po¿yczka mieszkaniowa mo¿e byæ udzielona pracownikowi raz na trzy lata.
3. Je¿eli kilka osób prowadz¹cych wspólne gospodarstwo domowe jest zatrudnionych na czas nieokreœlony
w jednostce, po¿yczka mieszkaniowa mo¿e byæ przyznana
tylko jednej z nich.
4. Wysokoœæ po¿yczki mieszkaniowej jest ustalana na
podstawie z³o¿onego przez pracownika oœwiadczenia o œrednim miesiêcznym dochodzie brutto, przypadaj¹cym na
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2) rozwi¹zania stosunku pracy poprzez wypowiedzenie
przez po¿yczkobiorcê albo Pracodawcê.
12. Je¿eli rozwi¹zanie stosunku pracy z po¿yczkobiorc¹
nast¹pi z przyczyn niewymienionych w ust. 11, Pracodawca
mo¿e ustaliæ nowy tryb i sposób sp³aty po¿yczki mieszkaniowej, z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu
sp³acania nale¿noœci.
13. W przypadku œmierci po¿yczkobiorcy, niesp³acona
po¿yczka mieszkaniowa wraz z odsetkami mo¿e byæ — na
wniosek cz³onków rodziny zmar³ego — umorzona przez
Pracodawcê.
14. Umowa po¿yczki mieszkaniowej zawiera postanowienia okreœlone w za³¹czniku nr 6 do Regulaminu.
§ 23. 1. Wydatkami mieszkaniowymi, o których mowa
w § 21 pkt 2, s¹ miesiêczne op³aty wnoszone z tytu³u:
1) najmu lokalu mieszkalnego;
2) centralnego ogrzewania, dostawy ciep³ej i zimnej wody;
3) zu¿ycia energii elektrycznej do celów bytowych;
4) dostawy gazu przewodowego i bezprzewodowego do
celów bytowych;
5) zakupu opa³u do celów bytowych;
6) wywozu œmieci i nieczystoœci.
2. Pomoc finansowa mo¿e byæ udzielona osobie uprawnionej, je¿eli w miesi¹cu poprzedzaj¹cym datê z³o¿enia
wniosku o udzielenie tej pomocy dochód brutto na osobê
w gospodarstwie domowym, obliczony wed³ug zasad okreœlonych w § 14 ust. 4 i 5, nie przekroczy³ kwoty stanowi¹cej:

4. Pomoc finansowa mo¿e byæ udzielona do wysokoœci
ró¿nicy miêdzy kwot¹ wydatków mieszkaniowych okreœlonych w ust. 1 a wp³at¹ w³asn¹ zobowi¹zanego stanowi¹c¹
co najmniej:
1) w gospodarstwach domowych jednoosobowych
— 8 %,
2) w gospodarstwach domowych dwuosobowych i wiêkszych — 6 %
— dochodu brutto w tym gospodarstwie domowym, o którym mowa w ust. 2.
5. Pomoc finansowa jest udzielana na wniosek osoby
uprawnionej po udokumentowaniu przez tê osobê uiszczenia
op³at za miesi¹c poprzedzaj¹cy datê z³o¿enia wniosku.
6. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych zawiera w szczególnoœci
dane dotycz¹ce adresu zajmowanego lokalu mieszkalnego,
wysokoœci miesiêcznych op³at, liczby osób zamieszkuj¹cych
w tym lokalu, wysokoœci dochodu brutto na osobê w gospodarstwie domowym, informacjê o pobieraniu lub niepobieraniu dodatku mieszkaniowego i innych form pomocy
na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych.
7. Wyp³acona kwota pomocy finansowej jest pomniejszana o podatek dochodowy od osób fizycznych.
§ 24. 1. Osoby uprawnione sk³adaj¹ wnioski o przyznanie œwiadczeñ wraz z koniecznymi za³¹cznikami do Biura
Administracyjno-Bud¿etowego.
2. Koniecznymi za³¹cznikami do wniosku s¹:
1) oœwiadczenie pracownika o dochodach;

1) w gospodarstwach domowych jednoosobowych
— 150 %,

2) odcinki przekazów z Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
potwierdzaj¹ce wysokoœæ œwiadczeñ emerytalnych
i rentowych;

2) w gospodarstwach domowych dwuosobowych
— 125 %,

3) zaœwiadczenia ze szkó³ i uczelni;

3) w gospodarstwach domowych trzyosobowych i wiêkszych — 100 %
— minimalnego wynagrodzenia za pracê, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paŸdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr
157, poz. 1314).
3. Osoba ubiegaj¹ca siê o pomoc finansow¹ nie mo¿e
korzystaæ z dodatku mieszkaniowego przyznawanego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734,
z póŸn. zm.3 )).

3)
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Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz.
1826, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2406.

4) oœwiadczenie pracownika o pozostawaniu dziecka na
jego wy³¹cznym utrzymaniu;
5) faktury VAT i rachunki potwierdzaj¹ce wysokoœæ
poniesionych kosztów;
6) orzeczenia lekarskie;
7) inne dokumenty potwierdzaj¹ce zasadnoœæ przyznania
œwiadczenia.
3. Biuro Administracyjno-Bud¿etowe przedk³ada wnioski
do zaopiniowania Komisji Socjalnej.
4. Komisja Socjalna wydaje swoj¹ opiniê w formie uchwa³y
i przekazuje j¹ Dyrektorowi Generalnemu do akceptacji.
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Rozdzia³ 4
Postanowienia koñcowe
§ 25. Biuro Administracyjno-Bud¿etowe prowadzi ewidencjê rodzajów oraz wysokoœci œwiadczeñ udzielonych
poszczególnym osobom uprawnionym zgodnie z zasadami
okreœlonymi w Regulaminie.
§ 26. W przypadku stwierdzenia, ¿e osoba uprawniona
z³o¿y³a nieprawdziwe oœwiadczenie o wysokoœci dochodu

Poz. 36

uprawniaj¹cego do œwiadczeñ lub przed³o¿y³a sfa³szowany
dokument, jest ona obowi¹zana do zwrotu pobranego œwiadczenia, a w przypadku œwiadczeñ rzeczowych — jego równowartoœci.
§ 27. Zmiana postanowieñ Regulaminu jest dokonywana
w trybie jego przewidzianym dla jego ustalenia.
§ 28. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o zwi¹zkach zawodowych, Regulamin zosta³ uzgodniony z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi u Pracodawcy.

Uzgodniono w dniu: 9 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Zak³adowego Zwi¹zku Zawodowego
Pracowników Urzêdów Górniczych KADRA”:
“
Wies³aw Tymrakiewicz

Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
S³awomir Brodziñski
Za³¹cznik nr 1 do Regulaminu Zak³adowego
Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych

TABELA
PROCENTOWEJ WYSOKOŒCI DOPŁAT DO 14-DNIOWEGO KRAJOWEGO WYPOCZYNKU
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŒWIADCZEŃ SOCJALNYCH
NA ........... ROK

Grupa

Œredni miesiêczny dochód brutto
na 1 osobê za I kwarta³ br.

Procentowa wysokoœæ dop³aty
do wypoczynku

I

do 2.200,- z³

100 %

II

powy¿ej 2.200,- z³

60 %

Za³¹cznik nr 2 do Regulaminu Zak³adowego
Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych

TABELA
PROCENTOWEJ WYSOKOŒCI DOPŁAT DO ZIMOWISK, KOLONII, OBOZÓW ORAZ ŒRÓDROCZNYCH
WYJAZDÓW DYDAKTYCZNO-WYPOCZYNKOWYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŒWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
NA ........... ROK

Grupa

Œredni miesiêczny dochód brutto
na 1 osobê za I kwarta³ br.

Procentowa wysokoœæ dop³aty
do wypoczynku dzieci
wed³ug stawki dziennej

I

do 2.200,- z³

100 %

II

powy¿ej 2.200,- z³

60 %
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Za³¹cznik nr 3 do Regulaminu Zak³adowego
Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych

TABELA
PROCENTOWEJ WYSOKOŒCI DOPŁAT DO DZIAŁALNOŒCI SPORTOWO-REKREACYJNEJ
I KULTURALNO-OŒWIATOWEJ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŒWIADCZEŃ SOCJALNYCH
NA ........... ROK

Grupa

Œredni miesiêczny dochód brutto na 1 osobê

Procentowa wysokoœæ dop³aty
do dzia³alnoœci

I

do 4.000,- z³

100 %

II

powy¿ej 4.000,- z³

80 %

Za³¹cznik nr 4 do Regulaminu Zak³adowego
Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych

TABELA
PROCENTOWEJ WYSOKOŒCI ZAPOMOGI LOSOWEJ, PRZYZNAWANEJ
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŒWIADCZEŃ SOCJALNYCH
NA ........... ROK

Grupa

Œredni miesiêczny dochód brutto na 1 osobê

Procentowa wysokoœæ zapomogi

I

do 900,- z³

100 %

II

powy¿ej 900,- z³

60 %

Za³¹cznik nr 5 do Regulaminu Zak³adowego
Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych

TABELA
PROCENTOWEJ WYSOKOŒCI POŻYCZKI NA REMONT I MODERNIZACJĘ MIESZKANIA LUB DOMU
JEDNORODZINNEGO, PRZYZNAWANEJ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŒWIADCZEŃ SOCJALNYCH
NA ........... ROK

Grupa

Œredni miesiêczny dochód brutto na 1 osobê

Procentowa wysokoœæ po¿yczki

I

do 2.200,- z³

100 %

II

powy¿ej 2.200,- z³

60 %
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Za³¹cznik nr 6 do Regulaminu Zak³adowego
Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych

U M O W A Nr PM/........../20.....
o przyznanie po¿yczki mieszkaniowej z Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych
zawarta w dniu ............. pomiêdzy Wy¿szym Urzêdem Górniczym, zwanym dalej Pracodawc¹”, w imieniu którego
“
dzia³a Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego ..................................., a Panem (Pani¹)
......................................................, zamieszka³ym (-³¹) w ............................... ulica ............................................................,
legitymuj¹cym (-c¹) siê dowodem osobistym nr ...................... wydanym przez ........................................., zatrudnionym (-n¹) w ......................................................................................, zwanym (-n¹) dalej Po¿yczkobiorc¹”.
“
§ 1.
Na podstawie Uchwa³y Komisji Socjalnej przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym z dnia ................................,
protokó³ nr ......................, Pracodawca przyznaje Po¿yczkobiorcy ze œrodków Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ
Socjalnych, na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych (Dz. U. z 1996 r.
Nr 70, poz. 335, z póŸn. zm.), po¿yczkê na remont i modernizacjê mieszkania lub domu jednorodzinnego, oprocentowan¹ 2 %
w stosunku rocznym, w wysokoœci ......... z³ + ......... z³ odsetki (s³ownie razem: ................................... z³).
§ 2.
Przyznana po¿yczka wraz z oprocentowaniem podlega sp³acie w ca³oœci w ... ratach miesiêcznych.
Rozpoczêcie sp³aty po¿yczki nastêpuje od dnia ........... w równych miesiêcznych ratach. Pierwsza rata wynosi ........... z³,
pozosta³e ... rat wynosi ......... z³.
§ 3.
Po¿yczkobiorca upowa¿nia Pracodawcê do potr¹cenia nale¿nych rat po¿yczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej
Umowy z przys³uguj¹cego mu wynagrodzenia za pracê (zasi³ku chorobowego), poczynaj¹c od dnia ............................. .
§ 4.
Niesp³acona kwota po¿yczki wraz z odsetkami staje siê natychmiast wymagalna w przypadku:
1) rozwi¹zania z Po¿yczkobiorc¹ stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póŸn. zm.);
2) rozwi¹zania stosunku pracy poprzez wypowiedzenie przez Po¿yczkobiorcê albo Pracodawcê.
Je¿eli rozwi¹zanie stosunku pracy z po¿yczkobiorc¹ nast¹pi z innych przyczyn, Pracodawca mo¿e ustaliæ nowy tryb
i sposób sp³aty po¿yczki mieszkaniowej, z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu sp³acania nale¿noœci.
§ 5.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.
§ 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ umow¹ stosuje siê postanowienia Regulaminu Zak³adowego Funduszu
Œwiadczeñ Socjalnych oraz przepisy prawa cywilnego.
§ 7.
Po¿yczkobiorca oœwiadcza, ¿e znane s¹ mu postanowienia Regulaminu Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych
i niniejszej umowy, któr¹ podpisuje.
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§ 8.
Umowa zosta³a sporz¹dzona w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Pracodawca,
a jeden Po¿yczkobiorca.
POŻYCZKOBIORCA

PRACODAWCA

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

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

Porêczenie sp³aty:
W przypadku nieuregulowania nale¿noœci we w³aœciwym terminie przez Po¿yczkobiorcê, wyra¿amy zgodê — jako
solidarni porêczyciele — na pokrycie niesp³aconej kwoty wraz z nale¿nymi odsetkami z naszych wynagrodzeñ za pracê:
1. Pan (Pani) .........................................................
zamieszka³y (a) ......................................................
dowód osobisty ....................................................
wystawiony przez ..................................................
.......................................
data i podpis
2. Pan (Pani) .........................................................
zamieszka³y (a) ......................................................
dowód osobisty ....................................................
wystawiony przez ..................................................
.......................................
data i podpis

Potwierdzam to¿samoœæ po¿yczkobiorcy i porêczycieli oraz wiarygodnoœæ z³o¿onych przez nich podpisów.

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

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

data

pieczêæ i podpis
dyrektora jednostki organizacyjnej*)

*) w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym oraz dzia³aj¹cym przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³adzie Obs³ugi Gospodarczej —
dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Wy¿szego Urzêdu Górniczego; w pozosta³ych jednostkach — dyrektora urzêdu górniczego
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