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Zasady współpracy w zakresie wycieczek 
pomiędzy zakładową organizacją związkowa a firmą obsługującą  

w 2023 r. ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.  
 
 
I. Podstawa prawna: § 14 pkt. 4 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w ArcelorMittal Poland S. A. w 2023 roku 
 
II. Lokalizacyjny podział pomiędzy firmami obsługującymi ZFŚS: 
 
W przypadku zakładowej organizacji związkowej w: 

− Krakowie - HUT-PUS S.A., 

− pozostałych lokalizacjach – Sanpro Synergy Sp. z o.o.  
 
III. Obowiązki Przewodniczącego Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych (GKŚS): 
 
1. Przewodniczący GKŚS przekazuje listy organizacji związkowych działających w ArcelorMittal Poland 

S.A. i posiadających status zakładowej organizacji związkowej (aktualna lista w posiadaniu Dialogu 
Społecznego) do firmy wg podziału kompetencji z rozdziału II. Termin przekazania listy do 12.01.2023 r. 

 
2. Przewodniczący GKŚS niezwłocznie aktualizuje ww. listy. 
 
IV. Obowiązki zakładowej organizacji związkowej: 
 
1. Zakładowa organizacja związkowa wyznacza swojego przedstawiciela (przedstawicieli) związkowego 

uprawnionego do składania we właściwej firmie obsługującej ZFŚS wniosków o przygotowanie oferty 
wycieczki, zgodnie z Regulaminem ZFŚS w 2023 r. zwanego też „koordynatorem”. 
 

2. Zakładowa Organizacja Związkowa niezwłocznie (nie wcześniej niż 12.01.2023 r.) przekazuje dane 
przedstawiciela (przedstawicieli) związkowego (koordynatorów) do firmy wg podziału kompetencji z 
rozdziału II oraz do Przewodniczącego GKŚS, a także aktualizuje ww. dane wg potrzeb. 

 
3. Zakładowa Organizacja Związkowa na wniosek swojego przedstawiciela związkowego (koordynatora) 

może umieszczać oferty wycieczek w prasie związkowej/tablicach informacyjnych lub na stronie 
związkowej. Treść zamieszczonych ogłoszeń musi być zgodna z treścią oferty przedstawionej przez 
firmę obsługującą fundusz i zaakceptowanej przez TKŚS. 

 
V. Obowiązki przedstawiciela związków zawodowych (koordynatora): 
 
1. Koordynator składa we właściwej firmie obsługującej ZFŚS wniosek o przygotowanie oferty wycieczki 

(wzór wniosku w załączeniu) nie później niż 10 dni roboczych przed posiedzeniem TKŚS oraz 
współpracuje z właściwą firmą obsługującą fundusz ZFŚS w celu przygotowania oferty na właściwą 
Terenową Komisję Świadczeń Socjalnych.  
 

2. Koordynator na bieżąco informuje chętnych do udziału w wycieczce o konieczności udania się do 
właściwej dla niego firmy obsługującej ZFŚS w celu dopełnienia formalności związanych z udziałem 
w wycieczce.  

 
VI. Obowiązki firmy obsługującej ZFŚS  

 
1. Firma obsługująca ZFŚS, we współpracy z przedstawicielem związków zawodowych (koordynatorem), 

przygotowuje ofertę wycieczki do akceptacji właściwej TKŚS. 
 

2. Firma obsługująca ZFŚS zobowiązana jest do prawidłowego zorganizowanie wycieczki po uzyskaniu 
akceptacji TKŚS, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie, 
a w szczególności: 
a) umieszczenie oferty wycieczki w miejscu dostępnym dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS 

(np. strona internetowa, tablice ogłoszeń, itp.) oraz dystrybucja oferty w formie ulotek. 
b) zweryfikowanie osób uprawnionych do dofinansowania z ZFŚS,  
c) poinformowanie uczestników o konieczności posiadania dokumentu tożsamości i okazania go 

w trakcie odprawy/kontroli wycieczki 
d) ustalenie kwoty dofinansowania i przygotowania wniosków informujących o wysokości 

dofinansowania, podpisanie umów. 
e) pobranie wymaganych zaliczek i dopłat do całości należności po odjęciu kwoty dofinansowania  

z ZFŚS za wycieczkę zgodnie z warunkami uczestnictwa firmy obsługującej ZFŚS, a w przypadku 
emerytów i rencistów pobranie zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, 
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f) sporządzenie listy uczestników wycieczki ze wskazaniem osób korzystających z dofinansowania 
z ZFŚS, 

g) dokonywanie wyrywkowych odpraw/kontroli wycieczek. 
 
VII. Postanowienia końcowe 

 
Zapisy na wycieczkę oraz wymagane wpłaty tj. zaliczki, dopłaty do całości należności po odjęciu kwoty 
dofinansowania dokonywane są we właściwej dla uczestnika firmie obsługującej ZFŚS. 
 
 
Załącznik: 
Wniosek o zorganizowanie wycieczki. 
 
Zasady współpracy ustalone przez Główną Komisje Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A. 

dnia 12 01.2023 r. 
 
 

       Przewodniczący GKŚS: 
 


