Podpůrný fond OSŽ
Podpůrný fond Odborového sdružení železničářů (dále jen „PF OSŽ“), který vznikl
v průběhu roku 1995, je výrazem solidarity členů OSŽ a dalších fyzických a právnických
osob, které do něj dobrovolně přispívají. Zástupci zaměstnanců (členové OSŽ) v dozorčích
radách u zaměstnavatelských subjektů do něj přispívají pravidelně v průběhu roku, ostatní
většinou jedenkrát ročně, je tedy naplňován průběžně.
Jeho stěžejním úkolem je podpořit členy OSŽ, respektive jejich rodinné příslušníky
při tíživých životních a sociálních situacích (např. z důvodů zdravotních, úmrtí člena rodiny,
přírodní katastrofy a dále operace smyslových orgánů /očí/ z důvodu zachování specifické
zdravotní způsobilosti a tím i zaměstnání - pracovněprávního vztahu apod.), na jejichž
zmírnění jejich finanční a hmotné prostředky nestačí. PF OSŽ je majetkem OSŽ, právo
hospodaření s ním má Představenstvo OSŽ.
Žádost o přiznání dávky z PF OSŽ musí být adresována na OSŽ-ústředí, ekonomickosociálnímu oddělení OSŽ (dále jen „ESO OSŽ-ústředí“) prostřednictvím příslušného
odborového orgánu, tj. závodního výboru základní organizace OSŽ (dále jen „ZV ZO OSŽ“),
kde je nebo byl žadatel členem OSŽ. Žádost o přiznání dávky z PF OSŽ (včetně přílohy) musí
být řádně a čitelně vyplněná, potvrzená s vyjádřením ZV ZO OSŽ, včetně stanovení
doporučené výše dávky z PF OSŽ. Uvedenou žádost je třeba doložit písemnostmi, které ji
dokumentují.
Maximální částka je stanovena v souladu se Statutem Podpůrného fondu OSŽ ve výši
30 000 Kč.
Schválené finanční částky se pohybují od 5 000 Kč do 20 000 Kč. Nejnižší schválená
částka může být ve výši 1 000 Kč a nejvyšší ve výši 30 000 Kč (v případech stanovených
Statutem Podpůrného fondu OSŽ).
Všechny žádosti o dávku z PF OSŽ jsou evidovány na ZV ZO OSŽ a na ESO OSŽústředí, které předkládá po ověření a zpracování důvodové zprávy žádosti k rozhodnutí
Představenstvu OSŽ. O přiznání dávky, její výši nebo možné opakovatelnosti nebo i o její
nepřiznání rozhoduje Představenstvo OSŽ, na základě žádosti podané žadatelem (členem
OSŽ), případně jeho rodinným příslušníkem. Představenstvo OSŽ při projednávání
a rozhodování o přiznání dávky přihlíží k vyjádření příslušného ZV ZO OSŽ. ESO OSŽústředí sdělí písemné stanovisko Představenstva OSŽ žadateli a příslušnému ZV ZO OSŽ.
Hospodářsko-finanční oddělení OSŽ-ústředí zabezpečuje vyplácení jednotlivých dávek
z PF OSŽ ve spolupráci s funkcionáři OSŽ-ústředí a funkcionáři příslušné ZO OSŽ.
Pro zasílání finančního příspěvku do PF OSŽ je k dispozici účet číslo:
35-2000264339/0800
Žádáme všechny ZV ZO OSŽ a jejich předsedy, aby v rámci možnosti ZO OSŽ
přispívali finanční částkou do PF OSŽ. V případě, že ZV ZO OSŽ nepřispěje do PF OSŽ,
Představenstvo OSŽ je připraveno, v souladu se Statutem PF OSŽ, tuto skutečnost zohlednit
při schvalování žádosti o přiznání dávky z PF OSŽ.
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