
 

 

Zarządzenie Nr 20/2017  

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w WIORiN Kielce  

 

 

Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.) oraz §9 ust. 1 pkt 6 regulaminu 

organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 

wprowadzonego zarządzeniem Nr 14/2012 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach z dnia 4.09.2012 r., zarządza się jak następuje:  

 

§1 

Ustalam „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim 

Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach” stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia.       

§2 

Traci moc zarządzenie Nr 16/2013 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w WIORiN Kielce  

 

§3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównej Księgowej przy współudziale Komisji Socjalnej.      

 

§4 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania, za wyjątkiem §8 ust. 1 pkt 2 oraz §9 ust. 

1 lit c załącznika do niniejszego zarządzenia w zakresie w jakim odnoszą się do emerytów 

i rencistów, które wchodzą w życie z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2017 r.   

2. Emeryci i renciści, którzy w roku 2017 zamierzają skorzystać ze świadczeń finansowanych              

z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Kielcach są zobowiązani do złożenia w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. 

oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w tym wysokości dochodu 

przypadającego na 1 członka rodziny w roku poprzedzającym przyznanie świadczenia, oraz 

wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku - stanowiących załącznik nr 1 i 4 do 

regulaminu wprowadzonego niniejszym zarządzeniem; świadczenie, o którym mowa w §9 ust. 1 

lit c regulaminu wprowadzonego niniejszym zarządzeniem, w 2017 r. przysługuje emerytom 

i rencistom bez obowiązku przedstawienia  rachunku/faktury za pobyt na wypoczynku.  
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