
                                                                        UCHWAŁA ZARZĄDU NR………………./2017/Z/VI 

                                                                                 Z DNIA……………….. 

                                                                                 ZAŁ. NR 1 
 

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ  
 
 
 
 

RAMOWY  REGULAMIN 
ORGANIZACJI I FINANSOWANIA ZAKŁADOWEJ 

DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ  

W SPÓŁCE RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.  

OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU 2017 

 

 

projekt 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bytom 2017 rok 

 
 
 
 
 
   
 

 
 



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ramowy regulamin organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej  

w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
Strona 2 z 11 

                                                       

 

Spis treści 

RAMOWY REGULAMIN  ORGANIZACJI I FINANSOWANIA ZAKŁADOWEJ 

DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ W SPÓŁCE RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. . 3 

Podstawa prawna ..................................................................................................................... 3 

Postanowienia ogólne ............................................................................................................... 3 

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu. ................................................. 5 

Przeznaczenie środków funduszu (zakres rzeczowy świadczeń i usług) ...........................   6 

Zasady i warunki przyznania i finansowania świadczeń z funduszu .................................. 6 

Postanowienia końcowe ........................................................................................................... 8 

Regulamin pracy Komisji Socjalnej………………………………………………………  10 

Postanowienia ogólne………………………………………………………………………  10 

Zasady funkcjonowania……………………………………………………………………  11 

Postanowienia końcowe……………………………………………………………………  11 

Załączniki: 

  1) Szczegółowe Zasady Organizacji i Finansowania Zakładowej Działalności 

      Socjalnej w SRK S.A dla: Oddziału KWK „Centrum”i KWK „Rozbark V”  

  2) Szczegółowe Zasady Organizacji i Finansowania Zakładowej Działalności 

      Socjalnej w SRK S.A dla: Oddziału KWK "Makoszowy". 

  3) Szczegółowe Zasady Organizacji i Finansowania Zakładowej Działalności 

      Socjalnej w SRK S.A dla: 

    „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ,  

      KWK Brzeszcze Wschód , Biura Zarządu, Administracja Zasobów 

      Mieszkaniowych              

      Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji , KWK Mysłowice ,  

      KWK Boże,Dary, KWK Kazimierz Juliusz , KWK Anna , KWK Jas-Mos  ,  

      KWK  Pokój I”  

 



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ramowy regulamin organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej  

w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
Strona 3 z 11 

 

  

 

  RAMOWY REGULAMIN ORGANIZACJI I FINANSOWANIA 

ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ W SPÓŁCE RESTRUKTURYZACJI   

                                                               KOPALŃ S.A. 

                   

 

                                   Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  

(Dz. U. z 2016.poz.800). 

2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych(Dz. U. 2015 poz.1881). 

3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 704). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych (Dz.  U. Nr 43 z 2009, poz. 349z późniejszymi  

zmianami). 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. W Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A., zwanej dalej „Pracodawcą”, tworzy  

się na zasadach wyżej powołanych przepisów: „Ramowy regulamin organizacji  

i finansowania zakładowej działalności socjalnej w Spółce Restrukturyzacji Kopalń 

S.A.”, zwany dalej – „Funduszem”, „Regulaminem”, lub „ZFŚS”. 

2. Regulamin obowiązuje od 2017 roku bezterminowo. 

3. W sytuacji zaistnienia przesłanek merytorycznych lub prawnych co do zasad 

funkcjonowania niniejszego Regulaminu wszelkie zmiany lub jego odwołanie będzie 

wymagało zatwierdzenia przez Pracodawcę. 

4. Fundusz tworzony jest w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. , zwanej dalej – 

„Spółką” zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych, a naliczone środki funduszu dzielone są pomiędzy wyszczególnionymi w 

ust. 5 jednostkami organizacyjnymi, według przeciętnej liczby zatrudnionych w nich 

pracowników, łącznie z pracownikami przebywającymi na urlopach górniczych i 

urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla. 
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5. Funduszem administruje Pracodawca lub jego Pełnomocnik (w zakresie umocowania) 

w jednostkach organizacyjnych: 

1) KWK „Centrum”, 

2) KWK „Rozbark V”, 

3) KWK „Makoszowy”, 

4) Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, 

5) KWK „Brzeszcze Wschód”, 

6) Biura Zarządu, 

7) Administracji Zasobów Mieszkaniowych, 

8) Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji, 

9) KWK „Mysłowice”, 

10) KWK „Boże Dary”, 

11) KWK „Kazimierz Juliusz”. 

12) KWK „Anna” 

13) KWK „ Jas-Mos” 

14) KWK „Pokój I” 

 

6. W granicach określonych niniejszym „Regulaminem”, tworzy się „Szczegółowe 

zasady organizacji i finansowania działalności socjalnej” obowiązujące od 2017 roku 

zwane dalej „Szczegółowymi  zasadami” dla jednostek organizacyjnych 

wymienionych  

w § 1 ust. 5, w pkt. 1) i 2) – wspólny, dla jednostki organizacyjnej wymienionej  

w pkt. 3) – oddzielne, a dla jednostek  organizacyjnych wymienionych  

w pkt. od 4) do 14) – wspólny.  

7. Szczegółowe zasady, winny określać osoby uprawnione do korzystania z usług               

i świadczeń finansowanych z funduszu w tym członków ich rodzin oraz kryteria                  

i wysokości dofinansowania. 

8. Szczegółowe zasady wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi 

działającymi w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, a po ich zatwierdzeniu 

przez Pracodawcę lub jego Pełnomocnika, stanowią integralną część „Ramowego 

regulaminu”. 

9. W celu przygotowania rozdziału środków funduszu, szczegółowych zasad ich  

wykorzystania, przydziału świadczeń i usług socjalnych powołuje  

się w jednostkach organizacyjnych,  dla których zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 6 

tworzy się Szczegółowe zasady - Komisje Socjalne, w której udział będą brali 

przedstawiciele pracodawcy i wszystkich organizacji związkowych działających  

w tych jednostkach.  

10. Decyzje Komisji Socjalnej, podlegają zatwierdzeniu przez Pracodawcę lub jego 

Pełnomocnika, który może odmówić zatwierdzenia decyzji jedynie w przypadku jej 

niezgodności z niniejszym Regulaminem, Szczegółowymi zasadami  lub  innymi 

przepisami prawa. 

11. Przeznaczenie i podział środków funduszu na poszczególne cele, rodzaje i formy  

działalności socjalnej, w każdym roku kalendarzowym szczegółowo określają 
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poszczególne Komisje Socjalne, najpóźniej do końca lutego danego roku, 

w opracowanym przez siebie "Planie rzeczowo – finansowym", który na ich wniosek 

zatwierdza Pracodawca w terminie do tygodnia czasu licząc od dnia złożenia 

wniosku. 

12. „Roczne plany rzeczowo-finansowe” jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 

ust.6 stanowić będą załączniki do Szczegółowych zasad. 

13. Zmiany wartości kwot pomiędzy poszczególnymi celami , rodzajami i formami 

działalności socjalnej zatwierdzonego zgodnie z § 1 pkt. 12 planu Rzeczowo –

finansowego  nie wymagają ponownej akceptacji Pracodawcy.  Przesunięcia środków 

dokonuje Komisja Socjalna.  

14. Komisje Socjalne od roku 2017 będą działały bezterminowo i   zostaną powołane  

odrębną Uchwałą Zarządu SRK S.A. W przypadku zmian w pracach Komisji 

Socjalnych w stosunku do Regulaminu pracy Komisji Socjalnej zmiany te będą 

wymagały zatwierdzenia przez Pracodawcę Uchwałą Zarządu SRK S.A.  

15. Plan Rzeczowo-Finansowy na rok 2017 zostanie zatwierdzony przez Pracodawcę 

odrębną Uchwałą Zarządu SRK S.A. 

16. Plan Rzeczowo-Finansowy w  kolejnych  latach będzie  zatwierdzany przez 

Pracodawcę. 

17. Wnioski o przyznanie dofinansowania, usługi, świadczenia lub pomocy materialnej 

rozpatruje Komisja Socjalna w trybie i na zasadach „Regulaminu Pracy Komisji 

Socjalnej”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego „Ramowego Regulaminu”. 

 

                                                        § 2. 

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu. 

 

1. Do świadczeń i usług finansowanych z funduszu uprawnieni są: 

1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, 

2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,  

3) pracownicy przebywający na urlopie górniczym i urlopie dla pracowników zakładu 

przeróbki mechanicznej węgla, 

4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1) – 3), 

5) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach  pobierający po nich renty rodzinne, 

6) inne osoby jeśli zostało im przyznane takie prawo na warunkach określonych w 

Szczegółowych zasadach. 

2. Członkowie rodzin osób uprawnionych do korzystania z usług i świadczeń finansowanych  

z funduszu, określeni winni być w  Szczegółowych zasadach.    
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§ 3. 

Przeznaczenie środków funduszu (zakres rzeczowy świadczeń i usług) 

 

1. Środki funduszu mogą być przeznaczone na:  

1) krajowy i zagraniczny wypoczynek dzieci i młodzieży, organizowany lub zakupiony 

przez jednostkę organizacyjną, oraz indywidualnie przez osoby uprawnione, w formie: 

kolonii letnich, zimowisk i obozów młodzieżowych, wczasów wypoczynkowych, a 

także "Zielonych szkół" organizowanych w ciągu roku szkolnego, wycieczek 

szkolnych 

2) krajowy i zagraniczny wypoczynek indywidualny (wczasy pod gruszą), 

3) pomoc rzeczową oraz zapomogi pieniężne przyznawane w przypadkach 

indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby, 

4) wypoczynek i rekreację w formie: wycieczek, rajdów turystycznych, spływów 

kajakowych, uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych, 

rekreacyjno – sportowych, oświatowych itp. 

5) dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach 

wychowania przedszkolnego, 

6) pozostałe świadczenia, paczki, bony podarunkowe, pomoc finansową. 

2. Z funduszu może być również finansowana pomoc na cele mieszkaniowe osoby  

uprawnionej jeżeli jest ujęta w Szczegółowych zasadach. 

3. Pracodawca lub jego Pełnomocnik w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi w miarę 

posiadanych środków może określić inne świadczenia socjalne dla osób uprawnionych. 

                                                                    § 4. 

        Zasady i warunki przyznania i finansowania świadczeń z funduszu 

1. Przyznanie i wysokość dofinansowania z funduszu do świadczeń i usług socjalnych  

dla osób uprawnionych uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.  

2. Świadczenie lub usługę finansowaną z funduszu przyznaje się na wniosek osoby  

uprawnionej, organizacji związkowej lub pracodawcy, który powinien zawierać  

co najmniej: imię i nazwisko osoby uprawnionej, określenie świadczenia,  

o które ubiega się wnioskodawca, oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego  

na osobę w rodzinie, uzasadnienie przyznania świadczenia, podpis oraz fakturę/faktury 

lub rachunek/rachunki, albo dowód/dowody wpłat/y. ( dowód wpłaty dotyczy tylko 

dofinansowania do tzw. „zielonej szkoły” 

3. Podstawę do obliczenia wysokości dofinansowania do usług i świadczeń, stanowi dochód  

przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu osoby uprawnionej 

do korzystania wyliczony na podstawie rocznego zeznania podatkowego PIT  do Urzędu 

Skarbowego za rok ubiegły według wzoru:  
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przychód brutto wszystkich uprawnionych członków rodziny pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na 

ubezpieczenia społeczne podzielony przez liczbę 12 i liczbę członków w rodzinie. 

W przypadku gdy dofinansowanie będzie miało mieć miejsce w okresie od stycznia do 

kwietnia danego roku kalendarzowego a pracownik nie będzie posiadał jeszcze PIT-u  za 

rok ubiegły dochód będzie liczony na podstawie PIT-u sprzed dwóch lat.  

 

W przypadku osób, które nie osiągały dochodów z tytułu wynagrodzenia i nie posiadają 

PIT-u do Urzędu Skarbowego za rok ubiegły lub sprzed dwóch lat dochód stanowiący 

podstawę dofinansowania do świadczeń będzie wyliczony na podstawie: 

a) zaświadczenia takiej osoby o wysokości otrzymywanych dochodów za ostatni 

miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o dofinansowanie. Zaświadczenie 

powinno zawierać informację o wysokości przychodu brutto, kosztach uzyskania 

przychodu i składkach na ubezpieczenia społeczne.  

b) i PIT-u do Urzędu Skarbowego za rok ubiegły lub sprzed dwóch lat pozostałych   

członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  

 

Łączny dochód brutto osób , o których mowa w pkt. a) i b) , który będzie 

stanowił podstawę do obliczenia wysokości dofinansowania do usług i świadczeń 

winien  być wyliczony według wzoru:  

 w przypadku § 4 ust.3 pkt. a)  

     przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i  składki na ubezpieczenia         

     społeczne za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o dofinansowanie  

     podzielony przez liczbę członków w rodzinie. 

 w przypadku § 4 ust.3 pkt. b) 

przychód brutto pozostałych członków rodziny pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na 

ubezpieczenia społeczne podzielony przez liczbę 12 i liczbę członków w rodzinie.   

        Zaświadczenie winno być złożone do wniosku o dofinansowanie. 

 

W sprawach nieuregulowanych w kwestii dokumentów (brak rocznego zeznania 

podatkowego PIT do Urzędu Skarbowego z uwagi na brak dochodów), na podstawie 

których wylicza się dochód brutto do dofinansowania dopuszcza się możliwość 

złożenia zaświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym  za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie 

wniosku o dofinansowanie , zawierających informację o wysokości przychodu brutto, 

kosztach uzyskania przychodu i składkach na ubezpieczenia społeczne.  

 

4. Oświadczenie powinno zawierać wszelkie dochody uzyskiwane przez wspólnie  

zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe uprawnione osoby  

w rodzinie        

5. Oświadczenia budzące uzasadnione wątpliwości, co do podanej wysokości dochodu  

 przypadającego na osobę w rodzinie mogą podlegać weryfikacji przez Komisję Socjalną. 
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6. Wszystkie wnioski o dofinansowania będą składane do 15 grudnia danego roku 

kalendarzowego. Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane przez Komisję 

Socjalną.     

7.  Wysokość dofinansowania do świadczeń z Funduszu, uzależniona jest od wysokości  

dochodu na osobę w rodzinie według poniższych głównych wartości progowych. 

Wartości te mogą  różnić się w poszczególnych jednostkach organizacyjnych SRK S.A. 

co znajduje odzwierciedlenie w Szczegółowych Zasadach Organizacji i Finansowania 

Zakładowej Działalności Socjalnej w jednostkach SRK S.A. 

 

 do 1.500,00 zł na osobę 

 od 1.501,00 zł do 2.500,00 zł na osobę 

 powyżej 2.500,00 zł na osobę 

8. Kwoty dofinansowań przyznawane są według Szczegółowych Zasad Organizacji i 

Finansowania Zakładowej Działalności Socjalnej w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

dla jednostek  wymienionych w § 1. Ust.5 , w pkt. 1) i 2) – według tych samych wartości , 

w pkt.3) - według wartości dla tej jednostki ,  w pkt. od 4) do 14) -  według tych samych 

wartości. 

9. Dzieci pracowników uczęszczające do szkoły podstawowej mogą dodatkowo skorzystać  

     z jednorazowego dofinansowania do wyjazdu śródrocznego tzw. zielone szkoły wg    

     następujących zasad:  

-  50% odpłatności rodziców (ogólny koszt pomniejszony o dofinansowanie uzyskane              

z Urzędu Miasta i Wydziału Ochrony Środowiska), 

- dla pracowników, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza  

1500,00zł, dopuszcza się możliwość indywidualnego rozpatrzenia dofinansowania do 

wyjazdu (ogólny koszt pomniejszony o dofinansowanie uzyskane z Urzędu Miasta 

 i Wydziału Ochrony Środowiska).  

      W szczególnych przypadkach mogą być ustalone warunki i grupy osób uprawnionych,   

     wobec których, stosowana będzie odpłatność  w wysokości 10% wartości przyznanego  

      świadczenia lub usługi socjalnej.  

10. Sieroty i półsieroty pobierające rentę rodzinną po pracownikach zmarłych tragicznie  

     w związku z pracą korzystają ze świadczeń socjalnych odpłatnie w wysokości 5% wartości  

     przyznanego świadczenia lub usługi socjalnej. 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. Jednostki organizacyjne mogą prowadzić na podstawie porozumienia wspólną  

działalność socjalną lub wspólne przedsięwzięcia finansowane z funduszu. 

2. Za składanie nieprawdziwych oświadczeń o wielkości dochodów w rodzinie,  

do celów obliczenia i przyznania wysokości odpłatności za świadczenia socjalne 

finansowane z funduszu, Komisja Socjalna, składa do pracodawcy wniosek o zasadności 

złożenia zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. 
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3. Świadczenia z funduszu  pobrane na podstawie oświadczenia zawierającego 

nieprawdziwe dane , o których mowa w ust.2,  jako świadczenia niesłusznie pobrane 

podlegają zwrotowi.  

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają  

obowiązujące przepisy prawa. 

5. Niniejszy Regulamin zastępuje wszystkie dotychczasowe ustalenia w zakresie organizacji 

i finansowania działalności socjalnej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 

Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. 

 

                                                      

 

                                                     

ZA STRONY 

Związki Zawodowe                                                                                 Pracodawca 
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REGULAMIN PRACY KOMISJI SOCJALNEJ 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Niniejszy Regulamin Pracy Komisji Socjalnej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady 

powoływania oraz działania Komisji Socjalnej, zwanej dalej Komisją.  

2. Członków Komisji powołuje Pracodawca lub jego Pełnomocnik.  

3. Komisję    tworzą    przedstawiciele    Pracodawcy    oraz    przedstawiciele    organizacji 

związkowych działających na terenie jednostki lub jednostek 

organizacyjnej/organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.   

4. Każda  z  działających  w danej jednostce organizacyjnej Spółki organizacja  związkowa  

przedkłada  Pracodawcy lub jego Pełnomocnikowi,  kandydatury  swych członków  

desygnowanych  do pracy w Komisji  Socjalnej.   

5. Przewodniczącym  Komisji  Socjalnej  jest  przedstawiciel Pracodawcy lub jego 

Pełnomocnik. 

6. Sekretarza Komisji powołuje Komisja spośród jej składu. 

7. Członkowie Komisji Socjalnej powoływani są na czas nieokreślony.  

8. Członkostwo w Komisji Socjalnej wygasa:  

1) z dniem rozwiązania umowy o pracę zawartej przez Spółkę i członka Komisji, 

2) w wyniku złożenia przez członka Komisji pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji, 

3) w wyniku odwołania lub wycofania desygnowania do prac w Komisji. 

9. Komisja  Socjalna  przygotowuje: 

1) Szczegółowe zasady organizacji i finansowania działalności socjalnej. 

2) Plan  rzeczowo – finansowy  stanowiący  roczny  plan wpływów i wydatków 

Funduszu. Komisja Socjalna może dokonać przesunięcia środków pomiędzy 

poszczególnymi celami, rodzajami i formami działalności socjalnej  zatwierdzonego 

już  przez Pracodawcę  planu rzeczowo – finansowego. 

10. Komisja  Socjalna  opiniuje  i  rozpatruje  wnioski  osób  ubiegających  się  o przyznanie 

świadczeń  socjalnych  finansowanych  z funduszu zgodnie z zasadami określonymi  

w „Ramowym Regulaminie” i „Szczegółowych  Zasadach” oraz „Planie rzeczowo  

– finansowym”, które przedkłada Pracodawcy lub Pełnomocnikowi do zatwierdzenia. 

11. Zatwierdzenie, o którym mowa w ust. 10 następuje niezwłocznie, jednak nie później niż 

do 14 dni kalendarzowych. 
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12. Członkowie  Komisji  Socjalnej  mają  obowiązek  przestrzegania  ustawy  o ochronie  

danych osobowych, a  także  innych  aktów  prawa  powszechnie  obowiązującego   

oraz  kierowania  się zasadami bezstronności, sprawiedliwej oceny i właściwej 

gospodarności środkami Funduszu.  

 

Zasady funkcjonowania 

 

§ 2. 

1. Posiedzenia Komisji Socjalnej zwoływane są przez Przewodniczącego 

lub upoważnionego przez niego członka Komisji Socjalnej (w przypadku absencji). 

2. Posiedzenie Komisji Socjalnej w wyjątkowych sytuacjach może być zwołane na pisemny 

wniosek wszystkich związków zawodowych działających na terenie jednostki 

organizacyjnej lub jednostek organizacyjnych Spółki. 

3. Przewodniczący   Komisji   lub   osoba   przez   niego   upoważniona   zapewnia   sprawny 

i prawidłowy  przebieg  obrad  Komisji  Socjalnej  oraz  rozpatrywanie  wniosków  osób 

ubiegających  się  o świadczenie. 

4. Decyzje  podejmowane  są  przez  Komisję  zwykłą  większością  głosów  osób  obecnych 

na danym posiedzeniu.  

5. Członek Komisji, którego wniosek jest rozpatrywany, nie bierze udziału w głosowaniu. 

6. Opinia   Komisji   Socjalnej   jest   odnotowana   na   wniosku   osoby   ubiegającej    

się oświadczenie.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 3. 

1. Posiedzenie  Komisji  Socjalnej  może  być  zwołane  na  wniosek  członka  Komisji,   

a jego termin  wyznacza  Przewodniczący  Komisji,  o  czym  informuje  wszystkich  

pozostałych członków  Komisji.  Powyższe  nie  dotyczy  posiedzeń,  których  termin  

został  uzgodniony na poprzednim posiedzeniu Komisji.  

2. Z  każdego  posiedzenia  Komisji  Socjalnej  Sekretarz  sporządza  protokół  i  przekazuje 

razem z zaopiniowanymi przez Komisję Socjalną wnioskami Pracodawcy lub jego 

Pełnomocnikowi. 

3. Protokół,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  podpisują  wszyscy  członkowie  Komisji  obecni 

na posiedzeniu, którego dotyczy protokół.  

                                                                     

                                                                                  

                                        

 

 


