Zal4cznik nr I
do Zarzqdzenia nr 2112019
Zachod n iopornorskiego Wo-j ew<idzk iego I nspe xrora
Ochrony Ro(lin i Nasiennictrva w K.oszalinie
z dnia 10.2019 r. w sprawie ustalelria Regulanrinr-r
Zakladorvego Funduszu Swiadczen Soc.ialnrch

w Wojew6dzkim lnspektoracie Ochronr,
RoSlin i Nasiennictwa rv Kos,ralinie

Regulamin
Zakladowego JFunduszu Swiadczeri Socj a lnych
w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Koszalinie
Postanowienia ogrilne
Q1

l. Niniejszy

regulamin zostal opracowany na podstawie:
1) ustawy z dnta 4 marca 1994 r. o zakladowym funduszu Swiadczen socjalnych:
2) tozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dria 9 marca 20(19 r. w sprau,ie
ustalania przecigtnej hczby zatruclnionych w celu naliczenia odpisu na zak1adowv f.urdusz
S.wiadczeri socjalnych;

3) ustawy z dnia23 maja 1991 roku o zwiqzkach zawodow),ctr.
2. UzTa',e \ / regulaminie okreslenia oznerczajE:
1) Funrlusz

- ro Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych

utworzonv w \\iojeu'odzkili

Inspektoracie Ochrony RoSlin i lrlasiennictwa w Koszalinie na podstawie
rlarca 1994 r- o zakladowym funcluszu swiadczefl socjalnych;

ustaul 7

dnia

I

2) Pracodawca - to Wojewodzki Inspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictv,a w Koszalinie
(\MIORiN w Koszalinie). reprezentowany przez Zachodniopomorskiego'Wojewodzkiego
Inspektora Ochrony RoSlin i Nasriennictwa:

3) Viojewridzki Inspektor - to Zachodniopomorski Woiewodzki IlspektolCchro'1' RoSlin
i l\asiennictwa;

4) nvi4zl<t zawodowe - to organiza<:je dzialaj4ce przy Wojeu,6dzkirn Inspekloracie Ochro'r
RoSlin i Nasiennictwa w Koszalinie posiadaj4ce uprawnienia organizacji z',li4zkouej na
podstawie art. 25r ustawy z dnia23 maja1991 r. o zwi4zkac:h zawodowlch;
5) erneryci i renciSci, byli pracownicy zakladu - to osotry posiadaj4ce aktualnl, statlls
ernerlta, rencisty, klorzy rozwi}zali stosunek pracy z Wojew-odzkim lnspektoratem
Ochrony Ro6lin
i Nasiennictwa w Koszalinie w zwi4zku z przejscienr na
erneryturg lub rentg;

6) Komisja Socjalna - to organ opriniodawczy skladaj4cy sii: z pracowniko.w lnspektoratu.
pcrwolany przez Wojew6dzkiego Inspektora, kt6ry uzgadnia spos6b podzialu na
pcrszczeg6lne cele Srodkow finansowych Funduszu oraz opiniuj e przyznawanie
Sw,iadczeri

osobom uprawnionym w oparr:iu o Regulamin Funduszu otaz rea.lizuie zadania
wymienione w $ 3 ust. 1 Regulaminu prac Komisji Socjalnej.

i

Inspektorat Ochrony RoSlin

i

Nasiemictwa

arstwie domowym - to osoby zamieszlcuj4ce
potrzeby Zyciowe. wsp6lhnansuj4ce swoje
nych pr:zychod6w, powi4zane zaleLnoiciami
ci) lub pozostaj4ce w zwi4zku faktycznym

l.

jest wyrazem funkcji spolecznej Pracodawcy,
realizowan ej na r zecz

o

s6b uprawnionych.

)
zen z Funduszu,
u,

pomocy z Funduszu.

inie do 31 grudnia kaZdego roku pracorvnik zatrudniony w

Wojew6dzkim

toracie na stanowisku ds. kadr informuje Gl6wnego Ksiggowego o:

l)

pla owanei przecigtnej liczbie os6b zatrudnionych

bowi4zrrj4cymi przepisami
z,aI

w

nion;,'ch

w nastgpnym roku ustalonej zgodnie

w celu naliczenia odpisu na Fundusz

oraz liczbie os6b
stosunku, do kt6rych orzeczonct znaczny lub umiarkowany stopieri

nie
bie emeryt6w i rencist6w

3) sk ygowanej

-

-

bylych pracownik6w Wojewodzkiego Inspektoratu,

faktycznej liczbie os6b zatrudnionych w roku biez4cym.

2. Nali
ria corocznego planowanego odpisu podstiawowego i uznaniowego zgodnie
z obo i4zuj4cymi w tym zakresie przepisami dokonuje pracownik ds. kadr w terminie do
dnia 3 1 marca bieZ4cego roku i przekazuje tg informacjg Wojewodzkiemu Inspektorowi oraz
nicz4r:emu Komisj i Socj alnej.
-J. Srod Fundut;zu gromadzone s4 na odrgbnym rachunku bankowym, na kt6ry przekaz'.ywana
jest wnowartoSi pienigZna dokonanych odpis6w na Fundusz na dany rok w terminach,
!v.vso
iciach i na warunkach okreSlonych w art. 6 urst. 2 ustawy o zakladowym funduszu
swl
zen socjalnych tj.: do 3l maja Canego roku kwotg stanowi4cE 75% r6wnowartoSci
odpi w natomiast do 30 wrzeSnia tego samego roku pozostal4 kwotg stanowi4c4 25%
rown
4. Za
5. Koszt

'artoSci odpis6w.
rzegaLnie

termin6w odprowadzania Srodk6w odpowiada Gl6wny Ksiggowy.

obstu gi rachunku bankowe go obciEzajE ko szty dzialalnoSci Pracodawcy.
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l. Wydatkowanie Srodk6w Funduszu na

poszczegolne cele

i

tworzony jest ptzez Komisjg Socjaln4

i

rodzaje dzialralnoSci socjalnej
odbywa sig w kuzdym roku kalendarzowym na podstawie rocznego planu
d hod6w
i wydatk6w Funduszu zwanego Planem finansowym Zakladowego Fundtuszu S tadczen
Socljalnych. (Zal. nr I).

) Plan hnansowy
P

rag o dawc A

i

Zaktadowe

O r g ani z ac.j

e

Zw i

Ezko we

nastgpnie u'gadr

2niej niZ

do 31 marca kaidego roku.

Planu finansowego

pfzez

.

3. Plan finansowy musi zostac zatwierdzony przez Wojew6dzkiego
Inspektora nie
4. Uzgodnienie

y

z

zakladov\rymi organizacjami zwi4z,kow,ym spelnia
lvym6g art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja l99l r. o zwi4zkach zawodowych
co
udziatu
zw iqzkow zawo dowy ch w pr zy znar.r,aniu swi adczeri z Funduszu.
5. w razie potrzeby, w trakcie roku kalendarzowego.
mo2e nast4pii zrniana
Planie
finansowym, po uprzednim uzgodnieniu z zakladowymi organizacjami
zwi4zkow ml.
6. Propozycje dotycz1ce zmian mog4 sklada6:

l)

zarzqdy or ganizacji zwiEzkov,ry ch,
2) Komisja Socjalna,
3) Pracodawca.

ss
1. Srodkami funduszu administruj e pracodawca.
,,

3.

4.

5.

6.

wojew6dzki Inspektor powoluje Komisjg Socjaln4 jako organ opiniodaw-czy.
W sklad Komisji Socjalnej wchodzq trzy osoby
wznaczone przezpracodawca" u wnione
do wyra2ania stanowiska w rozpatrywanych sprawach oraz do wykonywani zadah
zwiTzany ch z funkcj onowaniem i obslug4 administracyj n4 Komi sj i
S ocj alnej .
Komisja Socjalna funkcjonuje w oparciu o Regul amin Zakladowego Funduszr-r
S iadczen
Socjalnych w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa
w Koszali te oraz
Reguiamin pracy Komisji Socjalnej (Zat. Nr 2).
Komisja Socjalna przedstawia Wojew6dzkiemu Inspektorowi i zwiazkon zaw
!\ym
sprawozdanre z wykorzystania Srodk6w ZFSS do dnia 3 I marca kazdego
roku (Zat. N, e)
opodatkowanie swiadczen v,ryplacanych z Funduszu regului4 odrgbne przepisy.
za

lt6rvc h

wykonanie odpowiada Gl6wny Ksiggowy.
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l.

Do korzystania z Funduszu w danym roku kalen darzowymuprawnieni
s4:
l) pracownicy (i ich rodziny) zatrudnieni na podstawie umowy praca.

o
bez wzg Ll na
rodzaj nawiEzania stosunku pracy (powolanie, mianowanie, czas okreslony,.
nieok lonv.
zastgpstwo) oraz wymiar czasu pracy, z wyl4czeniem pracownik6w.
kt6rzy w trakcie

pizyznawania Swiadczefi socjalnych przebywaj4 na urlopach bezplatnych dhZszy,ch niL
30 dni.

i

-

byli pracownicy (i ich rodzin;z), z kt6rymi Wojew6dzki Inspektorat
rQzwiazal stosunek pracy w zwr4zku z przejiciem tych pracownik6w na emerl'turg lub

2) enieri,ci

renci6ci

rqntg.

2. Wspohnatzonl<or.l,ie zatrudnieni

w

Wojew6dzkim Inspektoracie

lub byli

pracownicy

I

pkt. 2 (emeryci i renciSci) mog4 korzysta6 ze {wndczeri frnansowanych
z Funduszu niezaleznie od uprawnieri przysluguj4cyctr im jako czlonkom rodziny (np. gdy
nr42 dklada v"niosek o doplatg do wczas6w, zona traktowana jest jako czlonek r<tdziny
i odwrotnie). co w praktyce oznacza. 2e skorzystaji4 dwa razy w roku z okre5lonego
Swiaddzenia.ieSli np. Swiadczenre przystuguje taz w rok.u uprawnionemu pracownikowi i jego
w1'nrienieni r.r' ust.

rodzirtie.

Przeznaczenie Srodk6w Funduszu
A7
w,

l.

Srodki Funduszu mog4 byc przeznaczane na cele socjalne obejmuj4ce:
1) dofirransor,rianie
dofinansor,,ranie

do

wypoczynku zorganizowanego

dla dzieci i

mlodziealr lub

do wypoczynku pracownik6w orlganizowanego we wlasnym zakresie

czasr pod gruszq ).
2) dofinansovianie do dzialalnoSci integracyjno
( r.l

-

rekreacyjnej organizowanej przez

Woj ewtidz ki Inspektorat,

w formie: bezzwrotnych zapom6g zwyklych,
bezzwrotnlzch zapom6g losowych, Swi4tecznych Swiadczeri pienigZnych dla

3) porinoc rzeczow4

lub

finansow4

pracor.mik<lw. emeryt6w i rencist6w. paczek Swi4tecznych dla dzieci.

Zasady

i

warunki przvznawania Swiadczeri socialnych
$8

l.

Przyzlawanie Swiadczeri oraz wysokoSi doplat z Funduszu uzaleZnia siE od s'gtuacji
zyciowej. rodrzinnej i materialnej os6b uprawnionych do korzystania z pomocy Fundusrzu, co
oznacv.a- ze r,v pierwszej kolejnoSci pomoc z Fundus:zu powinna by6 zapewniona osobom,
kt6re:
1) znaiduj4 sig w szczeg6lnej sytuacji 2yciowej czy rodzinnej (spowodowanej, np. przewlekl4

chdtoba cz)/ rliepelnosprawnoSci4, wypadkami losorrrymi, Smierciq najbh2szych czlonk6w
rodziny itp.';.

2) znqdq4

sig w trudnej sytuacji materialnej,

3) wytcl-rorvuj:i dzieci. kt6re ze wzglgdu na stan zdrowia wymagaj4 specjalnej opieki leczenia
lub rehabilitacji.

jest Sredni doch6d netto przypadajacy na
osobg w rodzinie, wskazany w oSwiadczeniu jako konkretna grupa dochodowa.

2. Podstarv4 do przyznania ulgowych

Swiadczefr

3'

Podstaw4 ustalenia sredniego dochLodu przypadajqcego
na czlonka rodziny

s;4

tilczne dochodl,

4' Ustalaj4c doch6d, o kt6rym mo\^/a w ust. 3 przyjmuje
siE, ze dochocl

pomnie.jsza sig

netto wsp6imal2onk6w oraz inrrych os6b pozostaj4cych
we wsp6lnynr gospodarstwie
domowym z okresu trzech mriesigcy poprzedza;4cych
miesi4c, w ktdrym zrotono

wnLiosek.

o alimenty placone przezpracownil<a.

5' w razie w4tpliwosci,

Pracodawc a ma prawo 2qd,ania dokumentorv
potrvierdza.i4cl,
prawdziwoSi danych ujawnionych w oswiadczeniu
uprawnionego, o ktoryr' lnowa r,'- ust. 2.
6' Komisja soc-ialna rozpatruje wnioski zlo2onew formie papierowej
i opatrzone wlasnorgcznvm
poclpisem' zLoaone elektronicznie zaopatrzone
w certyfikowany podpis el:ktronicz ny bqd2
zlo:Zone za posrednictwem platformy ePUAP
z u2yciemprofilu Zaufanego. kt.r1, umo2liwia
bezplatne skladanie pism elektronicznych ze
skutkiem prawnym bez konieczno(;ci stosowania
certyfikowanego podpisu elektronicznego.

7' Prz"yznawanie osobom uprawnionlrm Swiadcze| z Funduszu
odbywa sig nia u,niosBk osob'
uprilwnionej

8' w

9'

przypadku, gdy osoba uprawniona do skladania
wniosku, z uzasadnionl,,ch przr,czl,n
(choroba, pobyt w szpitalu' niepelnosprawnosc
itp.), nie moze osobiscie wysfapii do
Funduszu o przyznanie swiadczenia. o pomoc finansow4
dla uprawnionych mog4 zwracac siE
zwii4zki zawodowe dzieci, malZonkowie, jak r6wniez
ka2d,a inna osoba bgriqlca rv posiadanitr
'
informacji o trudnej sytuacji losowe.i rub zyciowej osoby
uprawnionej.

Swiadczenia socjalne finansowane :z Funduszu
s4 uzna'iow4 form4 polnoc),. a iclr wl sokosi
i termin ptzyznania uzale2niony jesit od wysokosci srodk6w' pieniEznych
znajclu.j4cygh sig na
rachunku Funduszu w momencie ubiegania sig
o sw.iadczenie.
10' Uznaniowy charakter swiadczeh oznacza, Le w przypadku
odmowy prz5,znaniaswiadczenia
lub przyznania swiadczenia w nizszej wysokosci od wnioskowane.i.
osoba uprar.l,niona
i ubiegajqca sig o Swiadczenie nie rnoze dochodzii z tego tytulu
Zadnych roszczen. odmowa
przyzna:nia swiadczenia wymaga zar6wno
od czlonk6w Komisji Socjalne-i. .fak i od
Prac'odawcy pisemnego uzasadnienia podpartego
kryteriami socjalnymi.
11' wszystkie swiadczeniazZaklad,owego Funduszu Swiadczen
Soc.jalny ch przyzna*ane sa na
wniosek osoby uprawnionej orazwedlug ustalonego planu
finansoweg o (Zur. ru. r).

12' Emerlt rencista zatrudniony

w wloRiN w

Koszalinie, pobieraj4cv lvl nagrcdze'ie

z osobowego funduszu plac. moze otrzymac
swiadczenie socjalne jedynie.jako przrcowr.rik.

$e

1'

zgodnie

z

art. 8 ustawy

z

4

marca 1994 r. o zakladow,ym funcluszr-L swiadczeri
z art. 6 ust. I lit. c rozporzEdzeniaparlamentu Eur.opejskiego i
Rady.
(uE) 20161679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob frzyczrr.l,ch w z\niEzk,
dnia

socjalnych w zwi4zku

z ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawje swobodnego
przeplyu-u tallich danl,ch
oraz uchylenia dyrektyttry 95146l\,'E (RoDo) Komisji
Socjalnej przysluguje prdwo do

ptzetwarzania danych osobowych celem realizacii
procedury przyznawania s*.iadczen

z Funduszu.

2.

a
J.

Komflsja Socjalna rozpatruj4ca wnioski o przy'znanie Swiadczenia finansowanego
ze Slodkr5w Funduszu, w razie powzigcia w4tplirvoSci co do wiarygodnoSci danych
przedstau'iorlych we wniosku, mo2e za1qda(, dostarczenia wszelkich dokument6w
potu'ierdz:aj 4cych prawdziwo Sc zawartych w nim infc,rmacj i.
Osot]a upravzniona czasowo traci prawo do korzystania ze Srodk6w Funduszu - do korica
nast{pneg:o roku kalendarzowego - oraz zobowi4zana jest do zwrotu nieslusznie pobranych
Swia{czeri sccjalnych wraz z odsetkami ustawowymi, ie2eli w danym roku kalendarzorvym:
l) llozyla nieprawdziwe oSwiadczeni.e o wysokoSci dochod6w, na podstawie kt6rego
Lo

2)

stato ptzy znane Swiadczeni e.

floL,tla nieprawdziwe oSwiadczenie o czlonkach rodzin uprawnionych do korzystania
2 Funduszu.

3)

4.

$ol4czyla do wniosku dokumenty poSwiadczaj4ce nieprawdg.
Wnidski o ptzyznanie Swiadczenia z Funduszu za darny rok kalendarzory, nale?y sldada6

nie ird,Zniej niL do dnia 30 listopada kaZdego roku kalendarzowego Sekretarzowi
Konfisji Socjalnej. Po fym terminie wnioski nie bqrd4 rozpatrywane. Wyj4tek stanowi4
wrricfski o ()rzyznanie zapomogi losowej. W tym prz'ypadku dofinansowanie moze nerst4pi6
do dhia

3l

stl,cznia nastgpnego roku kalendarzowego.

Zo

zieZy do 18 roku Zvcia.
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l.

Swiadczenie :z tytulu zorganrzowanego wypoczynku dzieci Jest wyplacane, gdy spelnione
zosta44 lqcznie nastgpuj 4ce warunki :
1) dziecko bqCzie uczestniczylo w wypoczynku zorgantizowanym przez podmioty uprawnione

do pror.vadzenia takiej dzialalnoSci w formie wyja:rdowej tj. kolonii, wczas6w, oboz6w,
zirJrou'isk. ,.zielonych szk6l'^ oraz w innej formie wypoczynku w miejscu zamieszkania

tj. p6lkolonii. wczas6w w mieScie - trwaj4cych miniimum 7 kolejnych dni kalendarzo!\rych
w danym r,oku.
2) do pracownika ds. kadr, najp62niej 30 dni po zakoriczeniu wypoczynku, dostarczony
zo$tanie ,;yniosek (Zal. nr 3) wraz z zal4czzon4 imienn4 fakturq/ rachunkiem,
pofu'ierdza'j+.,u- uczestnictwo w wypoczynku zotganrzowanym, w kt6rym zaznaczone
jes[ m.in. r:nie.isce, czas trr.r,ania wypoczynku, iloS6 os6b korzystaj4cych z.vqypoczynku oraz
wlfsokc,Si poniesionego wydatku zawypoczynek. S/ przypadku faktur wystawionychpoza

do cel6w rozliczeniowych, obou,i4zuje przehcznlk walutowy ;z dnia
wjstawienia faktury, podany w tabeli A kurs6w rirednich walut obcych (tabelg ctglasza

terbnenr kraju.

NBP). Dowody wplaty wystawione w jgzyku inn'ym niz polski wymagaj4 tlumarczenia
pr

iez tlumacza

pr zy siggle

go.

2. Wniopki o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci rozpatrywane s4 na bteZ4co,
jedna|< nie po:Zniej niz w ci4gu 30 dni od daty zloZenia
J.

"rrniosku.

Przl,zfiane clofinansowanie do zorganrzowanego wypoczynku dzieci nie podlega
opod{tkowaniu podatkiem dochodowym od os6b fizycznych, gdy dziecko nie ul<ot'rczy
l8 roku Z1'cia, a wypoczynek jest organizowany przez podmiot prowadz4cy dzialalnoSc w tym

zalcesie w formie: wczas6w.. kolonii. oboz6w, zimowisk. w
tym r6wnie2 pol4czonego z nauka
pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w plac6wkach leczniczo-sanatoryjnych.

rehabilitacyilo

-

szk.oleniowych i leczniczo-opiekun czy ch.
os'oby uprawnione. kt6re chc4 skorzy srac z dofinansowania do
zorganizowarlego r,r l,pocz,vnku
dzieci, nie mog4 wyst4pic z wnioskiem o dofinansowanie do
wypoczvnkn zorganizor,vanego
we wlasnym zakresie (tzw. wczasy pod grusz4).

$

lt

1' Dorhnansowania do wypoczynku organizowanego we wlasnvm zakresie (wczasv
pod gr.,sz4)

udziela sig raz w roku w przypadku:
1) pracownik6w na podstawie zlolonego wniosku
i urlopu potu,ierdzonego prz.e7,
pracownika ds. kadr, ptzy udzi'eleniu urlopu w wymiarz,e
un'tozLiwiaj4cym rvl,poczylek
trwaj4cy co najmniej 14 kolejnyr:h dni kalendarzowych, do kt6rych
zaliczasig -oprocz d'i
liorzystania z urlopu - r6wniez dni wolne od pracy przypadai4ce
przecl. w.trakcie i po
korzyst an ia pr zez uprawni one go z url op u wypo c zynko we g o.
',k<>hczeniu
2) emer}t6w i rencist6w - na podstawie zlo2onego wniosku wraz zkserokc,pi4
fakturl,b4dz
rachunku zawypoczynek indywidualny trwaj4cy minimurrL 7 dni.

2' Wnioski o dofinansowanie

w1'poczynku organizowanego we wlasnym zakresie (Ztrl. .\'r. J)
rozytatrywane sQ na bie24co.jednak nie p6zniej nizw ci4gu 30
dni od dat.t zlo2enia lr,uiosku.
3' wyplata dofinansowania do wypoczynku organizowanego we wlasnym zakresie nastgpllie
clo
1 4 dlni od dnia zatwierdzenia wniosk
u przez woj ew6dzkiego Inspektora.
4' W przl'padku. gdy pracownik zachoruje w trakcie korzysteLnia z w\\,. forrny
wypocz'nku
i dostarczy do pracodawcy zwolnienie lekarskie, jest zobotvi4zany po zakoirczonr

m okresie

zwolnienia kontynuowai pozostaly do wykorzystania urlop. W
sytuacji gdl. po u1,korzr staniu
zwolnienia pracownik powr6ci do p,rasy i nie wykorzvsta po:zostalego
urloJru rna obowi4zek
zwr(icenia wyplaconego mu dofinanr;owania do wypoczvnku.
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1' Do k'orzystania z dofinansor.l'ania

d.<'t

dzialalnoSci integracy.jno

- rekreacl,jne'j organizou.anej

przet wojew6dzki Inspektorat uprar.r,nieni s4 wyr4cznie pracownicL
Eat. hr .i).
2' Dofirnansowanie uzalelnione jest od wysokosci srodk6w zgromadzon'ch
na r.achu'ku
Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w planie finansowym
na ten cel.
3' wo-jew6dzki Inspektor zastzega sobie prawo dochodzenia od upraw-nionego
z*rotu
poniesionych koszt6w organizacji dzialalnoSci soc.ialnej.

w

o

kt6rych mowa

przypadku zgtoszenia przez pracownika chgci skorz5rslania
ze Su.iadczenia.
nastgpnie nie skorzys ta| bez uzasadni on ej przy czyr-ty .

\\ ust.
z

I

kt6rego

Pomoc rzeczowa lub finansowa
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l.

ne zapomogrprzyznawane s4jako

Bezz

l)

:

wrotna zapomoga zv'rykla dla osob znajduj4cy'ch sig w trudnej sltuacji rodzinnej,
i stej i materialnej, podlegaj 4ca opodatkowaniu,
wrotna zapomoga losowa dla os6b dotknigtych zdarzenramr losowymi. klgskami
wiolow'ymi. dlugotrwal4 chorob4 lub na w1'padek Smierci, wolna od podatku
hodora'ego.

2. Waru

przed
dok

iem trzyskania tego typu pomocy, jest zlolenie wniosku (Zal. nr 6) oraz
wienie ptzez osobg ubiegaj4c4 sig o tak4 pomoc, wiarygodnego dokumentu lub
ent6w potwierdzaj4cych trudn4 sytuacjg, tj. zaSwiadczenra o ewentualnym braku

6w. zafwiadczenta lekarskie, protok6l policyjny, brel4ce rachunki, .vqikaz zalegloSci
w'ptat
iactr. a przypadku niemoznoSci uzyskania wiarygodnego dokumentu oSwiadczenie
do

osoby

- Wni
J.
w zal

biegaj4cej sig o pomoc.

i o

p,rzyznanie zapomog (zwyklej l losowej) rozpatrywane sQ na bie2qco,
noSci od posiadanych Srodk6w, jednak nie p62niq niz w ci4gu 30 dni od daty zlahenia

rvnios u.
4. Za

\ry
f,.

i zwykle przyznawane
okreSla Zal. Nr l.

s4 osobie uprawnionej

jeden raz w roku i ich maksyrnaln4

w

4tkow1'ch, uzasadnionych przypadkach wysoko66 zapomogi moze byc wylsza nrZ
maksy alna przewidziana w ww. zatEcznrku i w takim wypadku kwotg zapomogi ustala
Woi

6. Wy

ptzez

odzki Inspektor w uzgodnienrLl ze zwi4zkamr zawodowymi.
przy;znanej zapomogi nastgpuje

w terminie 7 dni od dnia

zatwrcrdzenia wniosku

ojew6dzkiego lnspektora.
Paczki dla dzieci
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1.

Rod ce dzier:i od 0 do l4 roku Zrycia (licz4c rok kalendarzowy)
o1Izy
ia paczkr Swi4tecznej razw roku kalendarzornym.

2.

Ws uacji. gdy oboje zrodzicow zatrudnieni s4 w WIORiN w Koszalinie, Swiadczenie to

uprawnieni s4 do

e ptzyznane jednemu z nich.

3.

l.

Wa

Sw
w

kiem prrzyznania paczki jest zlo2enie wniosku ( Zal. Nr

7)

zne 6wiadczenia pienigZne przyznawane s4 pracownikom, emerytom i rencistom raz
u kalendarzowym (miesiEc grudzieri), w og6lnej wysokoSci okreSlonej w Zal.

Nr

I do

Regulaminu, a ich jednostkowa r.varlosi uzale2niona jest
od ilosci pracor,l,nik6r,v. eurer.1,.to'r
i rencist6w uprawnionych w'da']v,m okresie do riwiadczeri
swiEtecznych.

v/yplata przyznanego swi4tecznego swiadczenia pienigznego
nastgpuje r.r terminie 7 dni od
daty zatwierdzenia wniosku przez Wojew6dzkiego
Inspektora (Zat. l{r gl.
Ochrona dany
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1'

os6b uprawnionych s4 przetwarzane na podstawie
ar-t. g ustaw,l o zaklador.l,1,,rn
fuirduszu swiadczef, socjalny'ch w zwi4zku z
arr. 6 ust. l lit. c rczporzEdz:enia parlamentu
Europejskiego iRady (uE) 20161679 zdnia2T
kwietnia2016r. wsprarvie ochron' os6b
frzycznych w zwi}zku zprzetv'a.rzaniem danych osobowych
. (Dz. Llrz. uE Lllgll
DaLne

z 4.5.2016).

2'

Dane os6b uprawnionych s4 przetwatzane przez pracodawc
Q oraz dziaLlaj4cl,ch * .iego
imiieniu iz jego upowaznienia czlonkow zakladowej
Koniisji Socjalnej. zoborvi4zanrcl do
zac:'howania w tajemnicy danych w okresie wykonywania
funkcji w kornis.ii oraz po
.ic-j

zakoriczeniu.

3'
4'

5'

6'

Dane os6b uprawnionych s4 pr:zetwarzane wyt4cznie r.l
celu realizac.ii upra*.nieri do

uz1'skania Swiadczeri z Funduszu.

osoby uprawnione przekazu.i4 svrroje dane osobowe w formie
osw.iadczenia pisem'e_uo
stanowi4cego czgsi wniosku o przyznanie swiadczenia
z Funduszu lub osobnLego dokunrenlu.
jesli -iest to konieczne. w przyparlku potwierdzania

danych dokumentu.jqcych spel.rie.ie
kryterium socjalnego osoby uprawnione przedstawiaj4 oSwiaclc
zeniaizaSwiadczenia.
Dane osobowe os6b uprawnionych s4 przechowywane przez
okres ubiegania sig
o srviadczenie, jego ustalenie ire,alizacjg. atak2e
okres 3 lat od dnia w_vmagalnosci
rosz"czenia' zgodnie z att.297 I K.p. Po uplywie
$
tego okresu s4 niszczorle \\ sposob
uniemozliwiaj1cy ich odtw or zenie.
osoba uprawniona ma prawo do uz'yskania dostgpu do
swoich danych. z4daniasprost.uania
lub usunigcia (bycia zapomniarLym) danych albo ograniczenia ich
przetwarza'ia.

przenor;zenia danych do innego administratora,
otrzymanych w ustruktur'Zovi-&r\-flr formacie
(np. w pliku pdf), sprzeciwu r.r,obec przetwarzania
danvch.

Postanowienia koficowe
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1. Tresi Regulaminv otaz

niezbEdr-re

2' Na wniosek osoby uprawnionej

zalqczniki

ReguLlan'rin

s4 dostgpne na stronie

powinien byi udostgpniony jej do rvgl4du.
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wszelkie zrniany Regulaminu \4ymagaj4 formy pisemne.i
ustalaniu: i wprowadzaniu.

i

trybu obowi4zuj4cego prz1,

.iego

$le
W

spra

nieufegulowanych postanowieniami Regulaminu maj 4 zastosowanie
y prawa.

obowi

Akceptuj Regu

idarnoSd

inZakladowego Funduszu Swiadczefr Socjalnych WIORiN w Koszali

I,wi4zek Zawodowy
Pracownik6w Rolnictwa w RP
Zakladowa Organizacja

Wojew6dzki Inspektor
Ochrony RoSlin i N
w Koszalinie

przy WIORiN w Koszalinie

'tr"'v'
i piecz4t\a)

(podpis i pieczqtka)

(podpis i

