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ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 21 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) oraz
art. 8 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1352 i 1907 oraz z 2020 r. poz. 278) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 35) w załączniku do zarządzenia
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dla celów przyznawania świadczeń ustala się następujące przedziały wysokości średniego dochodu:
1) I przedział – poniżej 100% minimalnego wynagrodzenia;
2) II przedział – od 100% do 200% minimalnego wynagrodzenia;
3) III przedział – powyżej 200% minimalnego wynagrodzenia.”;
2) w § 21 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) w przypadku świadczeń innych niż wsparcie materialne oraz pożyczka – oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej oraz, w przypadkach określonych przez dalsze przepisy Regulaminu, dodatkowych wniosków;
2) w przypadku wsparcia materialnego oraz pożyczki – wniosku;”;
3) w § 25 uchyla się pkt 2;
4) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. Oświadczenia oraz wnioski poprawnie wypełnione są rozpatrywane jednocześnie z innymi dokumentami
żądanymi przez Pracodawcę, niezbędnymi do potwierdzenia danych osobowych udostępnionych Pracodawcy:
1) w przypadku dofinansowania wypoczynku oraz świadczenia seniorskiego – do końca miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym zostały złożone, lecz nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Dyrektora
Generalnego tabel dofinansowania na dany rok kalendarzowy;
2) w przypadku wsparcia materialnego – na najbliższym po złożeniu wniosku posiedzeniu Komisji Socjalnej, lecz nie
wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego tabel dofinansowania na dany rok kalendarzowy;
3) w przypadku pożyczki – w kolejności złożenia wniosków:
a) w ramach posiadanych środków finansowych, o których mowa w § 14 pkt 2, oraz
b) z uwzględnieniem § 44 ust. 2;
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4) w przypadku świadczenia pracowniczego – w terminie do dnia 10 grudnia danego roku kalendarzowego;
5) w przypadku świadczenia rodzicielskiego – w terminie do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego.”;
5) w § 31:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) projekt listy wypłat świadczeń w postaci dofinansowania wypoczynku, nie później niż do 7 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym złożono wnioski,”,
– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) projekt listy wypłat świadczeń w postaci wsparcia materialnego, niezwłocznie po otrzymaniu wniosków,”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Organizacje związkowe wyrażają stanowisko wobec projektów, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 1, 2 i 3 – w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
2) pkt 1a – niezwłocznie po ich otrzymaniu
– i przekazują je niezwłocznie do Biura Budżetowo-Finansowego.”;
6) w § 32 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Dofinansowaniem jest objęty 14-dniowy wypoczynek:”;
7) § 43 otrzymuje brzmienie:
„§ 43. Wniosek o udzielenie pożyczki zawiera:
1) w niezbędnym zakresie – oświadczenie o sytuacji materialnej wnioskodawcy;
2) oświadczenie o braku zobowiązań uniemożliwiających spłatę pożyczki przez wnioskodawcę, w szczególności braku potrąceń z wynagrodzenia za pracę egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.”;
8) w § 45 uchyla się ust. 3;
9) § 55 otrzymuje brzmienie:
„§ 55. Świadczenie:
1) pracownicze jest wypłacane w terminie do dnia 24 grudnia;
2) rodzicielskie jest wypłacane w terminie do dnia 15 grudnia.”;
10) użyte w § 57 w pkt 4 i 5 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”.
§ 2. Do spraw o przyznanie świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego
Urzędu Górniczego, wszczętych na podstawie przepisów zarządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym,
i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia wymienionego
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
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