
Fundusz

socjalny

2022



Jak jest przyznawany?

Skąd się bierze?



Skąd się bierze?

1 Podstawowe informacje

Podstawa prawna Lokalizacja środków
Podstawa

przyznawania środków
ArcelorMittal Poland - na podstawie

ustawy o Zakładowym Funduszu

Świadczeń Socjalnych - tworzy fundusz

socjalny.

Środki funduszu są gromadzone na

osobnym koncie bankowym

i za jego administrowanie

odpowiada ArcelorMittal Poland.

Rodzaje świadczeń i zasady ich

przyznawania określone są

w wewnętrznym regulaminie ustalonym z

zakładowymi organizacjami związkowymi.

2 Składniki finansowania funduszu socjalnego

niewykorzystane środki oraz

raty z udzielonych pożyczek

z poprzednich lat

środki ze sprzedaży

zakładowych lokali

mieszkaniowych

środki przekazane przez

pracodawcę, czyli tzw. odpis

w wysokości wynikającej z ustawy, 

niezależnej od indywidualnego

wynagrodzenia

Wysokość przekazanej kwoty (od 2022 r.):

2217,29
liczba pracowników wykonujących

pracę w szczególnych warunkach
x

1662,97 x liczba pozostałych pracowników
Fundusz

socjalny
liczba pracowników młodocianych

w odpowiednio pierwszym, drugim

i trzecim roku nauki

221,73

226,07

310,42

x



Pan Jan

zarabia: 4500 zł

Rodzina pana Jana

żona:

dzieci:

dochód na osobę:

niepracująca:

w wieku szkolnym:

1200 zł*

Rodzina pana Tadeusza

Pan Tadeusz

zarabia: 2800 zł

żona:

dochód na osobę:

zarabia 

2500 zł

2650 zł

Jak jest przyznawany?

3 Komu pomóc? Przykład zastosowania kryterium socjalnego

Główny cel funduszu - udzielenie pomocy socjalnej osobom najbardziej potrzebującym

Świadczenia przyznawane są zgodnie z tzw. kryterium socjalnym, czyli uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

Dlaczego? Spójrz na przykład niżej:

Z uwagi na kryterium socjalne, pomoc w pierwszej kolejności lub wyższej

kwocie zostanie udzielona panu Janowi, ponieważ dochód na jednego członka

jego rodziny jest niższy, niż w rodzinie pana Tadeusza.

*kwota uwzględnia świadczenie 500+ przyznawane na każde

dziecko



WAŻNE:

Świadczenia socjalne nie muszą być

przyznane każdej osobie uprawnionej.

Świadczenia uruchamiane są na wniosek

pracownika, po spełnieniu określonych w

regulaminie warunków i na podstawie

kryterium socjalnego.

czesnego/wyżywienia dziecka

w przedszkolu lub w żłobku

wypoczynku dzieci

Jak jest przyznawany?

4 Rodzaje świadczeń

dofinansowanie,

refundacja

zapomogi

indywidualne

przyznawane po wnikliwej

analizie każdego przypadku

zwrotna

pożyczka

na cele mieszkaniowe

wypoczynek

urlopowy

"wczasy pod gruszą"

dofinansowanie świadczenia

turystyczno-rekreacyjnego

dofinansowanie

wypoczynku po pracy

wycieczki

działalność kulturalna,

sportowa oraz turystyczna

działalność rekreacyjno-

sportowa, np. imprezy otwarte

organizowane przez związki

zawodowe



Regulamin ZFŚS określa kwotowy limit świadczeń

przypadający na pracownika uprawnionego do tych

świadczeń. Limit zawiera również świadczenia na

rzecz uprawnionych członków rodziny pracownika.

Limit zależny jest od dochodu. W przypadku

wnioskowania o świadczenie z ZFŚS, którego

realizacja spowodowałaby przekroczenie limitu,

realizacja tego świadczenia będzie niższa tj. do kwoty

limitu. 

Rodzina pana Tadeusza

L.p.
Wysokość dochodu na osobę w

rodzinie (miesięcznie). [PLN]

Łącznie na pracownika, w tym

uprawnionych członków jego rodziny

Rodzina pana Tadeusza

Rodzina pana Tadeusza

Jak jest przyznawany?

5 Łączna maksymalna wartość dopłat i świadczeń z ZFŚS na pracownika 

1. do 1 300, 00 3 200,00 

2.  1 300,01 - 2 100,00 2 000,00

3. 2 100,01 - 3 000,00 1 400,00

4.
3 000,01 - 5 000,00

800,00

5. powyżej 5 000,00 0,00

Limity kwotowe zawierają wypoczynek urlopowy

pracowników oraz wypoczynek po pracy



Świadczenia socjalne

dla dzieci



do 20 roku życia (liczy się rok

kalendarzowy)

dzieci od szkoły podstawowej

dzieci ze znacznym lub umiarkowanym

stopieniem niepełnosprawności

Świadczenia socjalne dla dzieci

1 Rodzaje dofinansowania lub refundacji do wypoczynku:

kolonie, obozy

i zimowiska*

w trakcie letniej lub

zimowej przerwy w nauce

danego dziecka

W tym szkoleniowo-sportowe itp. Organizator wypoczynku dzieci i młodzieży to podmiot uprawniony do prowadzenia tej działalności, zgodnie z przepisami powszechnymi

obowiązującymi w tym zakresie (wypoczynek musi zostać zgłoszony do kuratorium oświaty). 

*

zielona szkoła

w trakcie roku szkolnego

organizowana przez szkoły podstawowe dla dzieci uczących się

organizowana przez szkoły, w tym specjalne, dla dzieci uczących się, w stosunku do

których orzeczono stopień niepełnosprawności - do 20 roku życia (liczy się rok urodzenia)

wypoczynek

specjalistyczny**

bez względu na wiek

do 16 roku życia zaliczone do osób

niepełnosprawnych

do 20 roku życia (liczy się rok

kalendarzowy)

dzieci ze znacznym stopniem

niepełnosprawności

dzieci z innym stopniem niepełnosprawności

Do wniosku dot. wypoczynku specjalistycznego należy dołączyć niezbędne dokumenty (orzeczenie o niepełnosprawności, skierowanie wystawione przez lekarza lub specjalistyczną

placówkę lecznictwa zamkniętego). Istnieje możliwość dofinanswania pobytu opiekuna dziecka niepełnosprawnego w przypadku zalecenia lekarskiego.

**



Świadczenia socjalne dla dzieci

2 Ile dni przysługuje na wypoczynek dla dziecka?

Łączna liczba dni w roku kalendarzowym:

wypoczynek

specjalistyczny

kolonie, obozy

i zimowiska

zielona szkoła

30 dni 50 dni

Termin składania dokumentów na

dofinansowanie do żłobka/przedszkola

(czesne oraz wyżywienie)

* Wszystkie formy dofinansowania do żłobka/przedszkola dotyczą

dzieci pracowników.

Od 1 dnia

do 15 dnia

miesiąca za

miesiąc poprzedni

Osoby uprawnione do Funduszu korzystają

z dofinansowania do wypoczynku dzieci

tylko z tytułu uprawnienia jednego z nich.

Rodzic uprawnionego dziecka ma obowiązek

przedstawienia obsługującemu Fundusz dokumentu

potwierdzającego pobyt dziecka na wypoczynku. W

przypadku wypłaty dofinansowania na konto

organizatora (wnioski składane przed wyjazdem

dziecka na wypoczynek) dokument potwierdzający

pobyt dziecka na wypoczynku należy dostarczyć w

terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia

wypoczynku dziecka. W przypadku nie dostarczenia

dokumentów – w ww. terminie – rodzic dziecka

zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania,

powiększonej o wyliczone odsetki w wysokości

ustawowej. W przypadku wypłaty refundacji na

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy osoby

uprawnionej, dokument potwierdzający pobyt dziecka

na wypoczynku należy dołączyć do składanego wniosku

o przyznanie dofinansowania (wniosek składa się po

powrocie dziecka z wypoczynku).



Zapomogi



choroby,

sytuacji życiowej i materialnej,

zaistniałego zdarzenia losowego.

Podstawą udzielania pomocy jest złożony

wniosek wraz z udokumentowaniem:

Zapomogi

1 Przypadki udzielania zapomogi pieniężnej

trudna sytuacja

materialna

długotrwała

choroba

indywidualne

zdarzenie losowe

sieroctwo

WAŻNE:

Wnioski o zapomogi rozpatrywane są

przez komisję socjalną po wnikliwej

analizie każdego przypadku.



zapomogi

2 Wysokość pomocy pieniężnej:

W sytuacjach wyjątkowych

wysokość pomocy może być wyższa.

Pomoc pieniężna może być przyznawana w przypadku:

do 6020 zł (dwukrotność

minimalnego wynagrodzenia na 

1 osobę w roku kalendarzowym)

długotrwałej choroby lub

indywidualnego zdarzenia losowego

w przypadku trudnej sytuacji

rodzinnej

do 3010 zł  (jednokrotność

minimalneg wynagrodzenia na

1 osobę w roku kalendarzowym)

3 Specjalne zapomogi materialne mogą być przyznane dzieciom:

pracownika, który zmarł na skutek wypadku przy pracy,

jeżeli kontynuują one naukę do 25 roku życia (liczy się data urodzenia),

w przypadku dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez względu na wiek .

Pomoc pieniężna może być przyznawana w przypadku:



Pożyczki na cele

mieszkaniowe



Specjalne zapomogi materialne mogą być przyznane dzieciom:

rodzaje świadczeń

1 Pomoc na cele mieszkaniowe

kupno/budowa

domu/mieszkania

do 30 tys. zł

od 0% do 2% w skali roku

maks. 90 rat

remont/modernizacja

domu/mieszkania

3-10 tys. zł

od 0% do 2% w skali roku

maks. 36 rat

likwidacja skutków

zdarzenia losowego

do 20 tys. zł

0%

maks. 36 rat

umowa o pracę na czas

nieokreślony

umowa o pracę na czas określony

(nie krótszy niż okres spłaty)

z pożyczki może skorzystać tylko jedna

osoba z gospodarstwa domowego

brak zadłużenia wobec funduszu (warunek

nie dotyczy pożyczek na częściową likwidację

skutków zdarzenia losowego powstałego w

mieszkaniu/ domu)

akceptacja komisji socjalnej

zdolność pożyczkowa (wypłacalność) podpisanie umowy między

wnioskodawcą a pracodawcą 

z udziałem poręczycieli

złożenie wniosku oraz innych

wymaganych regulaminem

dokumentów

Pożyczki na cele mieszkaniowe wymagają

poręczenia dwóch osób. Poręczenia może

udzielić wyłącznie osoba, która jest

zatrudniona u pracodawcy pożyczkobiorcy

na czas nieokreślony lub czas określony,

nie krótszy jednak niż okres spłaty pożyczki.

Warunki ogólne:



Pożyczki na cele mieszkaniowe

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty

pożyczki po złożeniu oświadczenia

przez pożyczkobiorcę

3 Jak spłacać pożyczkę?

Rata jest potrącona z miesięcznego

wynagrodzenia

jakie są konsekwencje...

...zaprzestania

płacenia

...odejścia na emeryturę/ rentę

lub przejścia pracownika do

innego pracodawcy w ramach

grupy ArcelorMittal

...odejścia z innych

przyczyn

Kwota zobowiązania przechodzi

na poręczycieli (nie dotyczy

śmierci pożyczkobiorcy).

Po uzyskaniu zgody poręczycieli i podpisaniu

aneksu do umowy zasady spłaty mogą

zostać utrzymane.

Wymagana jest spłata pożyczki

w trybie natychmiastowym.



Wypoczynek

pracowników



zwrot całego otrzymanego świadczenia „wczasy pod gruszą” na konto

obsługującego Fundusz w terminie do 14 dni od daty zakończenia

planowanego urlopu podanego na wniosku o „wczasy pod gruszą” oraz

prawo do złożenia w danym roku kalendarzowym kolejnego wniosku o

„wczasy pod gruszą”,

zwrot otrzymanego świadczenia „wczasy pod gruszą” na konto obsługującego

Fundusz w terminie do 14 dni od daty zakończenia planowanego urlopu

podanej we wniosku o „wczasy pod gruszą” w wysokości będącej iloczynem

1/14 wartości pobranego świadczenia oraz ilości brakujących dni urlopu (dni

brakujące do wymiaru obowiązkowego trwania urlopu tj. 14 dni) – bez prawa

do złożenia w danym roku kalendarzowym kolejnego wniosku o „wczasy pod

gruszą”.

W przypadku niewykorzystania urlopu przez pracownika z przyczyn losowych,

pracownik wybiera i ma obowiązek realizacji jednego z poniższych rozwiązań:

min. 14 dni przed urlopem

termin złożenia wniosku upływa 30.12.2022

potwierdzenie urlopu na wniosku przez osobę do tego

wyznaczoną a po wdrożeniu rozwiązania w ramach

projektu SAPHR- zaświadczaniem wygenerowanym z

aplikacji służącej do obsługi urlopów

min. 8 dni urlopu wypoczynkowego

uzupełniające dni wolne od pracy wynikające z

indywidualnego czasu pracy

dni wolne harmonogramowo (przed urlopem, w trakcie,

po urlopie)

Wypoczynek dla pracowników

1 "Wczasy pod gruszą" - warunki dofinansowania

złożenie 

wniosku

minimalny okres

nieprzerwanego 

wypoczynku 14 dni

W okresie urlopu nie można korzystać z dofinansowania do wycieczek

lub rajdów. Pracownik, który nie zwróci w terminie pobranego

świadczenia, traci prawo do korzystania z funduszu do końca

następnego roku oraz zobowiązany jest do zwrotu niesłusznie

pobranego świadczenia socjalnego.

"Wczasy pod gruszą" zawierają się w kwotowym limicie świadczeń.

Jeśli brak urlopu spowodowany został:

z potrzeby pracodawcy (np. wymagana obecność w pracy)

Decyzję o ewentualnej wysokości kwoty zwrotu pobranego świadczenia „wczasy pod

gruszą” lub wysokości kwoty wypłaty świadczenia „wczasy pod gruszą” podejmuje

komisja socjalna.

przyczynami losowymi



Wypoczynek dla pracowników

2 Świadczenia turystyczno-rekreacyjne

kilkudniowe wyjazdy zajęcia rekreacyjne

warunki korzystania

praca w szczególnych warunkach  

lub o szczególnym charakterze

pracownik aktualnie wykonujący pracę w sposób ciągły

przez okres co najmniej 48 miesięcy przed złożeniem

wniosku (również u innego pracodawcy)

pracownik, który przepracował w tych warunkach 12 lat

(również u innego pracodawcy)

pracownik > 50 lat

pracownik z orzeczonym

stopniem niepełnosprawności

Świadczenia mogą być realizowane w

formie kilkudniowych wyjazdów

turystyczno-rekreacyjnych (do 10 dni

pobytu lub w formie zajęć rekreacyjnych).

 

W przypadku kilkudniowych

wyjazdowych turnusów turystycznych,

uprawniony pracownik może skorzystać

z oferty dostępnej w każdej z firm

obsługującej fundusz, ale za

pośrednictwem tej właściwej dla jego

obsługi socjalnej. 

W przypadku zajęć rekreacyjnych,

uprawniony pracownik może skorzystać

tylko z oferty firmy właściwej dla jego

obsługi socjalnej.



Specjalne zapomogi materialne mogą być przyznane dzieciom:

Rodzaje świadczeń

Wypoczynek po pracy

rajdy

3

wycieczki z transportem

działalność kulturalno-oświatowa,

sportowa, turystyczna (Centralny

Rajd Hutników oraz rajdy zakładowe)

działalność rekreacyjno–sportowa

(imprezy otwarte organizowane

przez organizacje związkowe)

Rodzaje i zasady dofinansowania wypoczynku po pracy:

2 rajdy/rok

max. 3 noclegi/4 dni*

bilety

6 szt. na osobę

uprawnioną w

rodzinie/rok

wycieczki

do 16 dni

(w tym 1 zagraniczna)*

karty MULTISPORT

i MULTISPORT KIDS

(jako 2 świadczenia na rok/

1 świadczenie na pół roku)

rodzaje

dofinansowań

* Limit liczony jest na rodzinę danego pracownika, a pracownik ma obowiązek udziału w wycieczce/rajdzie.



Rodzaje świadczeń

Kiedy pracownik kończy pracę w ArcelorMittal Poland4

Realizacja świadczenia z funduszu socjalnego musi

nastąpić w chwili, gdy pracownik jest jeszcze w zatrudnieniu

- mają tu z astosowanie zapisy Regulaminu ZFŚS na 2022 

§ 6 pk t. 5, 6 i 7.

5

6

7

Jeżeli wnioskodawca nie posiadał lub utracił status osoby uprawnionej przed dniem lub w dniu faktycznej realizacji

świadczenia socjalnego (przekazania dofinansowania itp.), wówczas nie przysługuje mu prawo do świadczenia, nawet

jeżeli był osobą uprawnioną w momencie złożenia wniosku.

Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że wnioskodawca musi być osobą uprawnioną do świadczenia w dniu jego

faktycznej realizacji (przekazania dofinansowania itp.), w przeciwnym razie nie przysługuje mu prawo do świadczenia.

Fakt, że wnioskodawca poniósł już koszty (np. opłacenie wycieczki, przedpłata itp.), licząc na realizację świadczenia, nie

uprawnia wnioskodawcy do uzyskania świadczenia socjalnego.

Jeżeli po złożeniu wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego, a przed jego zrealizowaniem, wnioskodawca utracił,

bez względu na powód, status osoby uprawnionej, powinien niezwłocznie zawiadomić obsługującego fundusz, przy

czym nie później niż do dnia realizacji świadczenia.



Pobierz aplikację

Świadczenia socjalne nie muszą być przyznane każdej osobie uprawnionej.

Regulamin zawiera listę świadczeń uruchamianych na wniosek osoby uprawnionej, dopiero po spełnieniu

ujętych w regulaminie warunków i zastosowaniu kryterium socjalnego.

Więcej informacji o regulaminie, świadczeniach, tabelach dofinansowań, a także wzorów wniosków szukaj

na stronach:

Intranet SanproSynergy Hut-Pus

 Dąbrowy Górniczej, 

Sosnowca, 

Świętochłowic, 

Chorzowa

osób pracujących w Zdzieszowicach (nie dotyczy natomiast zatrudnionych przez ZKZ). 

Od 01.01.2022 r. obsługa ZFŚS prowadzona przez firmę Sanpro Synergy Sp. z o.o. odbywa się za

pośrednictwem  aplikacji. Nowa forma obsługi obejmie pracowników ArcelorMittal Poland S.A. z:

Zobacz film instruktażowy

https://arcelormittal.sharepoint.com/sites/HRArcelorMittalPoland/SitePages/Zak%C5%82adowy-Fundusz-%C5%9Awiadcze%C5%84-Socjalnych.aspx?source=https%3a//arcelormittal.sharepoint.com/sites/HRArcelorMittalPoland/SitePages/Forms/ByAuthor.aspx
https://zfss.bppartner.com.pl/index.php/arcelormittal
http://hpturystyka.pl/kategoria/arcelormittal/
https://arcelormittal.sharepoint.com/sites/HRArcelorMittalPoland/SitePages/Zak%C5%82adowy-Fundusz-%C5%9Awiadcze%C5%84-Socjalnych.aspx?source=https%3a//arcelormittal.sharepoint.com/sites/HRArcelorMittalPoland/SitePages/Forms/ByAuthor.aspx
https://socialpartner.pl/
https://arcelormittal.sharepoint.com/sites/HRArcelorMittalPoland/SitePages/Zak%C5%82adowy-Fundusz-%C5%9Awiadcze%C5%84-Socjalnych.aspx?source=https%3A%2F%2Farcelormittal.sharepoint.com%2Fsites%2FHRArcelorMittalPoland%2FSitePages%2FForms%2FByAuthor.aspx
https://zfss.bppartner.com.pl/index.php/arcelormittal
http://hpturystyka.pl/kategoria/arcelormittal/
https://arcelormittal.sharepoint.com/sites/HRArcelorMittalPoland/SitePages/Zak%C5%82adowy-Fundusz-%C5%9Awiadcze%C5%84-Socjalnych.aspx?source=https%3a//arcelormittal.sharepoint.com/sites/HRArcelorMittalPoland/SitePages/Forms/ByAuthor.aspx
https://learning.elucidat.com/course/61a0e21faf409-61a0f00c8ba9d

