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Zachodrriopomorskiego Wojew6dzldego Inspektora

ulaminu
Zakladorvego F'unduszu Swiaclczerl Socj alnych
rv Woj erv6dzkirn lnspektoracie Ochrony
Ro$lin i Nasiennictwa w Koszalinie

Regulamin
Zal<lad,owe go Funduszu Swiadczeri S o cj alnych

w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa w Koszalinie

Postanowienia ogt6lne
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1. Niniejszy regulaminzostal opracowany na podstawie:
1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakladowym funduszu Swiadczeri socjalnych;
2)Rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z drua9 marca2009 r. w spr e

sposobu ustalania przecigtnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakladowy
fundusz Swiadczeri socj alnych;

3) Ustawy z dnia23 maja 1991 roku o zwi4zkach zawodowych.

i rv sprau'ie srvobodnego przepl,v-wur takich danych oraz uchylenia dyrekt y 95/46/WE.
RODO.

2. Ilekroi w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Funduszu oznacza to Zahadov,ry Fundusz Swiadczeri Socjalnych utworzony
w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Koszalinie.

2) Pracodawcy - oznacza to Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa
w Koszalinie (WIORiN w Koszalinie), reprezentowany przez Zachodniopomorskiego
wojew6dzkiego Inspektora ochrony Roslin i Nasiennictwa.

3) Wojewridzkim Inspektorze - ozrracza to Zachodniopomorskiego Wojew6dzkiego
Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa;

4) Zwi4zkach zawodowych oztacza to organizacje dzialajEce przy Wojew6dzkim
Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Koszalinie posiadaj4ce uprawnienia
ot ganizacji zwiqzkow ej.

5) Uprarvnionym oznacza to upr nionych do korz.vslania z Funduszu zgodnie
z niniejszym Regul inern.

6) Emerytach i rencistach - oznacza to bylych pracownik6w Wojew6dzkiego Inspektoratu
Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Koszalinie, kt6rzy posiadaj4 aktualny status emeryta lub
rencisty, dla kt6rych wIoRiN w Koszalinie byl ostatnim rnie,jscem pracy;





7) Komisji - oznacza Komisjg Socjaln4 dzialajEcqw wojew6dzkim Inspektoracie ochrony
Roslin i Nasiennictwa w Koszalinie jako organ opiniodawczy skladaj4cy sig
z pracownik6w Inspektoratu, powolany przez wojew6dzkiego Inspektora, kt6ry uzgadnia
spos6b podzialu na poszczeg6lne cele srodk6w finansowych Funduszu oraz opiniuje
ptzyznawanie swiadczef osobom uprawnionym w oparciu o Regulamin Fundusz rL oraz
realizuje zadartiawymienione w $ 3 ust. 1 Regulaminu prac Komisji Socjalnej.

8) wojewtf'dzkim Inspektoracie to wojew6dzki Inspektorat ochrony Roslin
i Nasiennictwa w Koszalinie.

9) osobach pozostai4cych we wsp6rnym gospodarstwie domorvym - to osoby
zamieszkui4ce wsp6lnie i wsp6lnie zaspokajaiqce swoje potrzeby zyciowe,
wsp6lfinansuj4ce swoje utrzymanie w przypadku posiadania wlasnych przychod6w,
powi4zane zalehnosciami rodzinnymi (wsp6lmalzonkowie, konkubenc i orazdzieci wlasne
lub prz'vsposobione oraz. przltjEte na chowanie \4i ramach rclclziny zastqpczej

18 lat' a jesli pobieraj4 n E rv szkolach lutr uczehriach i nie osi4gaj4 stalego wlasnego
dochodu do czasu ukoticzenia nauki, nie dluzej jednak niz do ukofczenia 25 lat).

l0) odpis uznaniowl'' - to zlvigkszenie oclpisu podstawowego o 6,25 %o przecigtnego
rv1'nagrodzenia miesigcznego w gospodalce narodo rv roku poprzeclnim lub rv drugim
p6lroczu roku poprzedniego, jezeli pzecigtne nagroclzenie z tego okresu stanornilo
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zal<Nadov'ry Fundusz Swiadczeri Socjalnych jest wyrazem funkcji spolecznej pracodawcy,
av'ryplaty z Funduszu stanowi4 formg pomocy realizowanej naneczos6b uprawnionych.
Regulamin okreSla:

1) osoby uprawnione do korzystaniaze swiadczeri z Funduszu.
2) cele, najakie przeznaczasig Srodki Funduszu,
3) zasady i warunki przyznawania swiadczeri i pomocy z Funduszu.
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o ktor-vch 1n0wa w ust. 2.

upr ionych emerl46rv i rencistorv, ktorzy- skorzystali u, roku poprzedlim ze Srodk6r,r,
I.urdtszu, powigkszonl, o:

1) by4ych pracclwnik6r'r', kt6rz.v ocleszli w trakcie poprzedniego roku na emeryturg lub
rentg i nie skorzysti+ri ze $r.viadczef, jak. emery,-ci rub rencisci:

1.
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poprzednin, ale mimo wszystko chcieliby skorz-vstai ze Swiadczef lv roku bie14cym.
3. Odpis6w uz-nanio ch zn'igl<szajQcych srodl<i Fruncluszl, dokonuje sig na kazdego

zatrudnionego. w stosunku do ktdrcrgo, orzeczono znaczny lub umiarko y stopierl
niepetrnospr oSci.

4. Niezale2nie cld odpis<iw, $rodki Funduszu zrvieksza sie .:

2) inne Srodki okreslone r,r, odrgbriych przetrrisach.

5. W te inie do 31 stycznia ka2dego roku Komisja SocjalnaprzedLohy pracolvniko*'i ds. kadr
info E o iloSci emeryt6lv i rencist6w. ktoruy skorzystali w roku ubieglym ze Swiadczen.
w celu prawidlor.r'ego naliczenia odpisu, o ktdrym mowa w ust. 2.

6. Przecigtnqlrcz'bg zatrudnionych, o kt6rej mowa lv ust. I uylicza pracou,nik ds. kadr metoda
chronologiczn4.

l) przecigtnej liczb.v os6b zatrurdnionych \.v roku biez4cym ustalonym zgodnie
z obowi4zuj4cyrni przepis i w celu naliczenia odpisu lub korekty otlpisu na Fundusz oraz

stopieflniepelnospr noSci,

2) liczbie eme 6rv i rencist6r.v - o k16rych mo\,va rv ust. 2,
3) skorygorvanej - ,vcznej liczbie os6b zatruclnionvch r.v roku biez4cym.

8. Naliczenia corocznego prognozowanego odpisu podst owego i uznaniorvego zgodnie

Wojerv6dzkiernu Inspektorowi, Gt6 emu Ksiggowelnlr oraz Przetvodliczacemu Kornisji
Socjalnej.

9. Srodki Funduszu gromadzone s? na odrgbnym rachunku bankowym, na kt6ry przekazywana
jest r6wnowartoS6 pienigzna dokonanych odpis6w na Fundus z na darry rok w terminach,
wysokoSciach i na warunkach okreSlonych w art. 6 ust. 2 ustawy o zakladowym funduszu
Swiadczeri socjalnych tj.: do 31 maja danego roku kwotg stanowi4cq 75% r6wnowarto5ci
odpis6w natomiast do 30 wrzeSnia tego samego roku pozostal4 kwotg stanowi4c4 25%o

r6wnowartoSci odpis6w.

10. Zaptzesttzeganie termin6w odprowadzania Srodk6w odpowiada Gl6wny Ksiggowy.
11. Koszty obslugi rachunku bankowego obciqzajqkoszty dzialalnoSci pracodawcy.
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1' Wydatkowanie Srodk6w Funduszu na poszczeg6lne cele i rodzaje dzialalnoSci socjalnej
odbyrva sig w ku2dym roku kalendaruowym na podstawie rocznego planu dochod6w
i wydatk6w Funduszu zwanego Planem finansowym Zakladowego Fundus zu Swiadczeh
Socjalnych. (Zal. nr l).
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Plan finansowy tworzony jest przez Komisjg Socjaln4 i nastgpnie uzgadniarry przez
Prac o dawc A i ZahJadowe Organiz acj e Zw iqzkowe.

Plan finansowy musi zostat zattirerdzony przez Wojew6dzkiego Inspektora nie p6inrej nz
do 31 marca ka2dego roku.
Uzgodnienie Planu finansowego z Zal<Ladowymi Oryanzacjari Zwiqzkovtymi spelnia
wym6g art.27 ust. 2 ustawy z dnia23 maja 1991 r. o zwiqzkach zawodowych, co do udzialu
zw iqzk6w zawo dowy ch w przy znawaniu Swi adczeri z Funduszu.

W razie potrzeby, w trakcie roku kalendarzowego, moae nast4pi6 zmiana w Planie
finansowym, po uprzednim uzgodnieniu z ZakJadowymi Orgarizacjatri Zwiqzkowymi.
Propozycj e doty czqce zmian mog4 sklada6 :

l) zarzEdy or garizacji zwiqzkowych,
2) Komisja Socjalna,

3) Pracodawca.

$s

1. Srodkami funduszu administruje Pracodawca.

2. wojew6dzki Inspektor powoluje Komisjg Socjaln4, jako organ opiniodawczy.
3. W sklad Komisji Socjalnej wchodz4 trzy osoby .vqvznaczone przez Pracodawcg, o kt6rych

wykonywania zadan zwi4zarrych z funkcjonowaniem i obslug4 administracyjn4 Komisji
Socjalnej,

4. Komisja Socjalna funkcjonuje w oparciu o Regularrtin ZakJadowego Funduszu Swiadczeri
Socjalnych w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Koszalinie oraz
Regulamin pracy Komisji Socjalnej (Zal. Nr 2).

5. Komisja Socjalna przedstawia Wojew6dzkiemu Inspektorowi i zwiqzkom zawodowym
sprawozdanie zwykorzystania Srodk6w ZFSS do dnia 31 marca kazdego roku (Zal. Nr 9).

6. Opodatkowanie Swiadczeri wyplacanych z Funduszu reguluj4 odrgbne przepisy, za kt6rych
wykonanie odpowiada Gl6wny Ksiggowy.
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1. Do korzystania z Funduszu w danym roku kalendarzowym uprawnieni s4:

l) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracg, bez wzglgdu na rodzaj nawi4zania
stosunku pracy (powolanie, mianowanie, czas okreSlony, nieokreSlony, zastgpstwo) oraz
wymiar czasu pracy, z v,ryl1czeniem pracownik6w, l<t5rzy w trakcie przyznawania
Swiadczeri socjalnych przebywaj4na urlopach bezpLatnych dluZszych niz 30 dni,

2) emeryci i renciSci - o kt6ryc.h mo r.v $ I ust 2 pkt 6

zastQpczej pracorvnik6lv oraz ich malzonkriw. o ile razem z ieszkuj4 i nie ukoriczyly
18 lat, a jeSli pobieraj4 naukg lv szholzrch lub uczelniach i nie osi4gaj4 stalego r.r4asnego

dochodur do czasu ukofczenia nauki, nie zej jecinak niz cfti ukoiiczenia 25lat.





4) Praco icy przeb,vrvaj4cy na urlopach rnacierzynskich i r.,vychowawczych.
2. Wsp6lmalzonkowie zatrudnieni w Wojew6dzkim Inspektoracie lub byli pracownicy

wymienieni w ust. 1 pkt. 2 (emeryci i renciSci) mog4 korzysta6 ze Swiadczeri finansowanych
z Funduszu niezalehnie od uprawnieri przysluguj4cych im jako czlonkom rodziny (np. gdy
m4z sklada wniosek o doplatg do wczas6w, Zona traktowana jest jako czlonek rodziny
i odwrotnie), co w praktyce oznacza. ze skorzystaj4 dwa razy w roku z okreslonego
Swiadczenia j eSli np. Swiadc zenie przystuguj e raz w roku uprawnionemu pracownikowi i jego
rodzinie.
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l. srodki Funduszu mog4 byd przeznaczane na cele socjalne obejmuj4ce:
l) dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i mlodzie2y lub

dofinansowanie do wypoczynku pracownik6w organizowanego we wlasnym zakresie
(wczasy pod grusz4),

2) dofinansowanie do dzialalnoSci integracyjno - rekreacyjnej organizowanej przez
Woj ew6 dzki Inspektorat,

3) pomoc rzeczowq lub finansow4 w formie: bezzwrotnych zapom6g zvtykJych,
bezzwrotnychzapom5g losowych, Swi4tecznych Swiadczertpienigimych dlapracownik6w,
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l. Przyznawatie Swiadczeri oraz wysokoSd doplat z Funduszu uzaleznia sig od sytuacji
zyciowej, rodzinnej i materialnej os6b uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu, co
oznacza, 2e w pierwszej kolejnoSci pomoc z Funduszu powinna byl zapewniona osobom,
kt6re:

I) znajdujl sig w szczeg6lnej sytuacji zyciowej czy rodziwrej (spowodowanej, np. przewlekl4
chorob4 czy niepelnosprawnoSci4, wypadkami losowymi, Smierci4 najblizszych czlonk6w
rodziny itp.),

2) znajduj4 sig w trudnej sytuacji materialnej,

3) wychowuj 4 dzieci,l<t6re ze wzglgdu na stan zdrowia wymagaj4 specjalnej opieki leczetia
lub rehabilitacji.

2. Podstaw4 do przyznania ulgowych Swiadczeri jest Sredni doch6d netto przypadajAcy na
osobg w rodzinie, wskazany w oSwiadczeniu jako konkretna grupa dochodowa.

3' Podstaw4 ustalenia Sredniego dochodu przypadajEcego na czlonkarcdziny sqlEcznedochody
netto wsp6lmalzonk6w oraz innych os6b pozostaj4cych we wsp6lnym gospodarstwie
domowym o kt6rych mowa w $ I ust. 2 pkt. 9 z okresu trzechmiesigcy popnedzaj4cych
miesi4c, w kt6rym zloLono wniosek





4' W ruzie w4tpliwoSci, Pracodawca ma prawo Z4dania dokument6w potwierdzaj4cy
prawdziwoS6 danych ujawnionych w oSwiadczeniu uprawnionego, o kt6rym mowa w ust. 2.

5' Komisja socjalna rozpatruje wnioski zlo2one w formie papierowej i opatrzone wlasnorgcznym
podpisem, zLohone elektronicznie zaopatrzone w certyfikowany podpis elektroniczny b4dZ
zLohone za poSrednictwem platformy ePUAP z uzyciem Profilu Zaufanego, kt6ry umo2liwia
bezplatne skladanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczno5ci stosowania
certyfikowanego podpisu elektronicznego.

6. Ptzyznawanie osobom uprawnionym Swiadczeri z Funduszu odbywa sig na wniosek osoby
uprawnionej.

7' W ptzypadku, gdy osoba uprawniona do skladania wniosku, z uzasadnionych przyczyn
(choroba, pobyt w szpitalu, niepelnosprawno56 itp.), nie moze osobiScie wyst4pi6 do
Funduszu o ptzyznanie Swiadczenia, o pomoc finansow4 dla uprawnionych mog4 zwraca6 sig
zwi}zki zawodowe, dzieci, malzonkowie, jak r6wnie2 kuzdainna osoba bgd4ca w posiadaniu
informacji o trudnej sytuacji losowej lub Zyciowej osoby uprawnionej.

8. Swiadczenia socjalne finansowane zFunduszu s4 uznaniow4 form4 pomocy, a ich wysokoS6
i termin przyznania uzale?nionv jest od wysokoSci Srodk6w pienig2nych znajduj4cych sig na
rachunku Funduszu w momencie ubiegania sig o swiadczenie.

9. Uznaniowy charakter Swiadczen oznacza, 2e w przypadku odmowy przyznania Swiadczenia
lub przyznania Swiadczeria w nizszej wysokoSci od wnioskowanej, osoba uprawniona
i ubiegaj4ca sig o Swiadczenie nie mo2e dochodzi6 ztegotytulu zadnychroszczen. Odmowa
ptzyznaria Swiadczenia wymaga zar6wno od czlonk6w Komisji Socjalnej, jak i od
Pracodawcy pisemne go uzasadnienia podparte go kryteriami socj alnymi.

10. Wszystkie SwiadczeniazZakJadowego FunduszuSwiadczeri Socjalnych przyznawane s4 na
wniosek osoby uprawnionej orczwedlug ustalonego Planu finansowego (Zal. nr I).

11. Emeryt, rencista zatrudniony w WIORiN w Koszalinie, pobieraj4cy wynagrodzenie
z osobowego funduszu plac,mo2e otrzymal Swiadczenie socjalne jedynie jako pracownik.
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l. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakladowym funduszu Swiadczeri
socjalnych w zwiqzku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizyc znych w zwiqzku
z ptzefNaruaniem danych osobowych i w sprawie swobodn€go prZepllwu takich danlch
oraz uchylenia dyrektyvty 95146/WE (RODO) Komisji Socjalnej przystuguje prawo do
ptzetwarzania danych osobowych celem realizacji procedury przyznawarria Swiadczeri
z Funduszu.

Komisja Socjalna rczpatrujqca wnioski o przyznanie Swiadczenia finansowanego
ze Srodk6w Funduszu, w ruzie powzigcia w4tpliwoSci co do wiarygodno5ci danych
przedstawionych we wniosku, moze zu2}da1 dostarczenia wszelkich dokument6w
potwierdzaj 4cych prawdziwo 56 zaw artych w nim informacj i.
Osoba uprawniona czasowo traci prawo do korzyst ania ze Srodk6w Funduszu - do korica
nastgpnego roku kalendarzowego - oraz zobowiqzarta jest do zwrotu nieslusznie pobranych
Swiadczeri socjalnych wrazz odsetkami ustawowymi, jezeli w danym roku kalendarzowym:
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zlo2yla nieprawdziwe oSwiadczenie o wysokoSci dochod6w, na podstawie kt6rego
zo stalo przy z;;rane Swiadczenie,

zloLyla nieprawdziwe oSwiadczenie o czlonkach rodzin uprawnionych do korzystania
z Funduszu,

dol1czyla do wniosku dokumenty po5wiadczaj4ce nieprawdg.

4' Wnioski o przyznanie Swiadczenia z Funduszu z wyl4czeniem $ 14 za dany rok
kalendarzowy, nalezy skladai nie ptfZniej niZ do dnia 30 listopada kaidego roku
kalendarzowego Sekretaruowi Komisji Socjalnej. Po tym terminie wnioski nie bgd4
rozpatrywane. Wyj4tek stanowi4 wnioski o przyznanie zapomogi losowej. W tym
przypadku dofinansowanie mole nast4pi6 do dnia 31 stycznia nastgpnego roku
kalendarzowego.
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1. Swiadczerie z tytulu zorganizowianego wypoczynku
zostan4 l1czrtte nastgpuj 4ce warunki :

dzieci jest wyplacane, gdy spelnione

1) dziecko bgdzie uczestniczylo w wypoczynku zorgarizowanymprzezpodmioty uprawnione
do prowadzenta takiej dzialalnoSci w formie wyjazdowej tj. kolonii, wczas6w, oboz6w,
zimowisk, ,,zielonych szk5l" oraz w innej formie wypoczynku w miejscu zamieszkania tj.
p6lkolonii' wczas6w w mieScie - trwaj4cych minimum 7 kolejnych dni kalendarzowych w
danym roku.

2)dopracownikads.kadr,najp62nej30d"i,dostarczony
zostanie wniosek (Zal. nr 3) wraz z zal4czon1 imienn4 fakturq/ rachunkiem,
potwierdzaj4cym uczestnictwo w wypoczynku zorganizowanyrtr, w kt6rym zaznaczone
jest m.in. miejsce, czas trwaniav,rypoczynku, iloSi os6b korzystaj4cych zwypoczynku orcz
wysokoS6 poniesionego wydatku zawpoczynek. W przypadku faktur wystawiony chpoza
terenem kraju, do cel6w rozliczeniowych, obowi4zuje przelicnik walutowy z dnia
wystawienia faktury, podany w tabeli A kurs6w Srednich walut obcych (tabelg oglasza
NBP)' Dowody wplaty wystawione w jgzyku innym ni2 polski wymagaj4 tlumaczenia
przez thumacza przys i g gl e go.

2' Wnioski o dofinansowanie zorgarizowanego wypoczynku dzieci rozpatrywarte sq na bie24co,
jednak nie p6zniej nizw ci4gu 30 dni od daty zlozeniawniosku.

3' Ptzyznarre dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci nie podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os6b fizycznych, gdy dziecko nie ukoriczy
18 roku Zycia, a wypoczynek jest organizowany pruezpodmiot prowadzqcy dzialalno56 w tym
zakresie w formie: wczas6w, kolonii, oboz6w, zimowisk, w tym r6wniez pol4czonego z nauk4
pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w plac6wkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno -
szkoleniowych i leczniczo-opiekuri czy ch.

1)

2)

3)
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4' osoby uprawnione, kt6re chc4 skorzystat zdofinansowania do zorganizowanego wypoczynku
dzieci, nie mog4 wyst4pi6 z wnioskiem o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego
we wlasnym zakresie (tzw.wczasy pod gruszfl.
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1' Dofinansowania do wypoczynku organizowanego we wlasnym zakresie (wczasy pod grusz4)
udziela sig raz w roku w przypadku:

l) Pracownik6w - na podstawie zlolonego wniosku i urlopu potwierdzonego przez
pracownika ds. kadr, ptzy udzieleniu urlopu w wymi arue umo2liwiaj4cym wypoczynek
ttwaj}cy, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, do kt6rych zaliczasig --opr6cz dni
korzystania z urlopu - r6wnie2 dni wolne od pracy przypadaj1ce przed, w trakcie i po
zakonczeniu korzystania przezuprawnionego z urlopu wypoczynkowego.

2) emeryt6w i rencist6w - na podstawie zlolonego wniosku (zal. nr I0) wrazz kserokopi4
faktury b4d?rachunku za wypoczynek indywidualny trwai4cy minimum 7 dni.

2' Wnioski o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we wlasnym zakresie (Zat. nr 4)
tozpatrywarre sQ na bieZ?co,jednak nie p6zniej nizw ci4gu 30 dni od daty zlozeriawniosku.

3' Wyptata dofinansowania do wypoczynku organizowanego we wlasnym zakresie nastgpuje do
l4 dni od dnia zatwierdzenia wniosku przezwojew6dzkiego Inspektora.

4' W przypadku, gdy pracownik zachoruje w trakcie korzystania z ww. formy wypoczynku
i dostarczy do pracodawcy zwolnienie lekarskie, jest zobovipzany po zakoriczonymokresie
zwolnienia kontynuowad pozostaly do wykorzystania urlop. W sytuacji gdy po wykorzystaniu
zwolnienia pracownik powr6ci do pracy i nie wykorzystapozostalego urlopu ma obowipek
zwr6cenia wyplaconego mu dofinansowania do wypoczynku.

$12

Do korzystania z dofrnansowania do dzialalnoSci integracyjno - rekreacyjnej organizowanej
przez wojew6dzki Inspektorat uprawnieni sE wylqczmepracownicy (Zal. Nr 5).
Dofinansowanie uzalehnione jest od wysokoSci Srodk6w zgromadzonych na rachunku
Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w planie finansowym na ten cel.

3' Wojew6dzki Inspektor zastrzega sobie prawo dochodzenia od uprawnionego zwrotu
poniesionych koszt6w organizacji dzialalnoSci socjalnej, o kt6rych mowa w ust.l
w ptzypadku zgi'oszenia ptzez pracownika chgci skorzystania ze Swiadczeria, z kt6rego
nastgpnie nie skorzys taN bez uzasadnion ej przyczyny.

l.

)

pracv





Pomoc rzeczowa lub finansowa

$13

l. Bezzwrotne zapomogiprzyznawane s4, jako:
1) bezzwrotna zapomoga zwykla dla os6b znajduj4cych sig w trudnej sytuacji rodzinnej,

o sobistej i materialnej, podlegaj 4ca opodatkowaniu,
2) bezzwrotna zapomoga losowa dla os6b dotknigtych zdarzeriarcri losowymi, klgskami

Zywiolowymi, dlugotrwal4 chorob4 lub na wypadek Smierci, wolna od podatku
dochodowego.

2. Warunkiem uzyskania tego typu pomocy, jest zlo2enie wniosku (Zqt. nr 6) oraz
przedstawienie ptzez osobg ubiegaj4c4 sig o tak4 pomoc, wiarygodnego dokumentu lub
dokument6w potwierdzajqcych trudn4 sytuacjg, tj. zaSwiadczeria o ewentualnym braku
dochod6w, zalwiadczenia lekarskie, protok6l policyjny , biezqce rachunki, wku zalegloSci
w platnoSciach' a przypadku niemo2noSci uzyskania wiarygodnego dokumentu oSwiadczenie
osoby ubiegaj4cej sig o pomoc.

3. Wnioski o przyznanie zapom6g (zwyktej i losowej) rozpatrywane sa na biez4co,w zaleznosci
od posiadanych Srodk6w, jednak nie p62niej nizw ci4gu 30 dni od daty zlo2eruawniosku.

4. Zapomogi zwykJe przyznawane s4 osobie uprawnionej jeden raz w roku i ich maksymaln4
wysokoS6 okreSla Zal. Nr L

5. W wyj4tkowych, uzasadnionych przypadkach wysokoSd zapomogi moae by6 wy1sza niz
maksymalna przewrdziana w ww. zal1czniku i w takim wypadku kwotg zapomogi ustala
woj ew6dzki Inspektor w uzgodnieniu ze zwifuarni zawodowymi.

6. Wyplata przyznanej zapomogi nastgpuje w terminie 7 dnr od dnia zatwierdzenia wniosku
przez Woj ew6dzkiego Inspektora.

Srviadczenia

. $14

Swiadczenia Swi4teczne obejmuj4:
1) finansowe SrviarJczenia Swi.lteczle w lbrmie okolicznoSciowych Kart podar owych dla

dzieci i odzie2-v*,

2) linansowe Swiadczenia Swi4teczne z tytulu zwiEkszonych datk6r;i, w z;i4zkll

w miesiilcu dniu.

1.

7





$ls

rok urodzenia).

czlonka rodziny upra ionego.
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uje osobom wskazanl,m \\, $ 6 ust. 1 pkt 1,2 j 5.
iosek uprawnionego zlo2ony

iqtecznego uzale2tiona jest od dochodu
nego.

$17

1' Dane os6b uPrawnionych s4 przetwarzane na podstawie art. g ustawy o zakladowymfunduszu swiadczeri socjalnych wzwiqzku zat.6 ust. I rit. c rozporuqdzeniaparlamenfuEuropejskiego i Rady (uE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b

:i:;.;{;$.w 
zwi4zku zptzetwaruaniem danvch osobowych . @;. rJrz. uE Ltre/l

2' Dane os6b uprawnionych s4 przetwaruane przez pracodawc Q onz dzialaj4cych w jegoimieniu izjego upowaznienia czlonkow zauladowej'romirji Socjalnej , zobowi.zanych do

:ti:::;".wtajemnicv 
danvch wokresie *vr.o'v,'*ia ru*cji wkomisji onz po jej

3' Dane os6b uPrawnionych s4 przetwarzane wyl4c znie wcelu realizacji uprawnieri douzyskania Swiadczeri z Funduszu.
4. osoby uprawnione przekazui4 swoje dane osobowe wstanowi4cego czg56' wniosku o przyznante swiadczenia z FunjeSli jest to konieczne. W przypadku potwierdzania danyckryterium socjalnego osoby upru*ion e prze czeriai za1wiadczenia.5' Dane osobowe os6b uprawnionych s4 przez okres ubiegania sigoswiadczenie' jego ustalenie irealizacjg, atakke okres 3 lat od dnia wymagarnosci

ffiffiffit-".ifl 'ol\ilrt 
nu"] 

* t' Po uptvwie tego okresu s4 niszczone w spos6b

6' osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostgpu do swoich danych, 2qdaniasprostowanialub usunigcia (bycia zapomnianym) danych albo ograniczenia ich przetwarzaria,przenoszenia danych do innego administrat ora, otrzym,anych w ustruktury zowarrwformacie(np. wpliku pdf), sprzeciwu wobec przetwarzania danvch.

l.

2.

J.

4.

t0





postanowienia koricowe
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1' Tresi Regulaminu orazniezbgdne zar4czsiki s4 dostgpne na stronie
www. bip.piorin. sov. pllkoszalin.

2' Na wniosek osoby uprawnionej Regulamin powinien by6 udogtgpniony jej do wglqdu.

$le
wszelkie zniany Regulaminu wymagai4 for-y pisemnej i trybu obowiqzui4c ego przyustalaniu i wprowadzaniu.

$20

W sprawach niewegulowanych postanowieniami Regulaminu r4aj 4 "aslosowanieobowi4arj 4ce przepisy prawa.
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