
REGULAMIN

Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Olsztynie

Niniejszy regulamin ustala zasady tworzenia, podzialu i gospodarowania

Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Olsztynie oraz spos6b wykorzystania jego Srodk6w zgodnie zzapisami:

1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r, o zakladowym funduszu Swiadczeri socjalnych

2. Ustawy z dnia23 maja 1991 r. o zwiqzkach zawodowych

3. Ustawy z dnia26 stycznta 1982 r. Karta Nauczyciela

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5. Ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

$1

1. Regulamin Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Olsztynie, zwany dalej ,,Regulaminem" okreSla zasady i warunki korzystania

z uslug i Swiadczefl finansowanych z zaldadowego funduszu Swiadczeri socjalnych, zwanego

dalej ,,funduszem", oraz zasady przeztaczania Srodk6w funduszu fia poszczeg6lne cele

i rodzaje dzialalnoSci socjalnej.

2. Za administrowanie funduszem, reahzacjg regulaminu oraz prawidlowe i zgodne z ustaw4

o zakladowym funduszem Swiadczeri socjalnych wykorzystywanie Srodkow pieniEznych

odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.

3. Fundusz tworzy sig z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przecigtnej

liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym'

4. Coroczny odpis dla pracownik6w oraz emeryt6w i rencist6w - bylych pracownik6w, dokonuje

sig na podstawie art. 5 ustawy o zakladowym funduszu Swiadczefr socjalnych

5. Coroczny odpis dla emeryt6w i rencist6w - bylych pracownik6w pedagogicznych, dokonuje sig

na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela.

6. WysokoS6 odpisu podstawowego moze byd zwigkszota o 6,25oh przecigtnego wynagrodzema

miesigcznego, o kt6rym mowa w ust. 4, na kazdego uprawnionego emeryta i rencistE otaz

naka1dqzatrudnion4 osobg, w stosunku do kt6rej orzeczono znaczfiy lub umiarkowany stopieir

niepelnosprawnoSci,
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l. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie dzialalnoSci socjalnej organizowanej na rzecz os6b

uprawnionych do korzystania z funduszu, zwanych dalej ,,osobami uprawnionYffii",
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zvwzglgdnieniem ich sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej

2.

2.1

a)

DzialalnoSi socjalna, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje:

dofinansowanie do wypocrynku, i tak:

dofinansowanie do wypoczynku udzielane jest na wniosek pracownika, emeryta i rencisty,

wedlug wzoru stanowi4cego Zal4cznik Nr 3 do Regulaminu

dofinansowanie do wypoczynku mohe dotyczyc zar6wno wypoczynku krajowego, jak

i zagranicznego oraz moZe obejmowai v,ryjazdy zorganizowane i prywatne w formie

wczas6w, pobyu w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji, a takle wypoczynek

zorganizowany ptzez pracownika korzystaj4cego w danym roku kalendarzowym z urlopu

wypoczynkowego w wymiarze, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych

dofinansowanie do wypoczynku przysluguj e razw roku kalendarzowym

maksymalna wysokoSi dofinansowania do wypoczynku okreSlana jest corocznie w planie

rzeczowo-ftnansowym i jest uzaleZmona od dochodu przypadaj4cego na czlonka rodziny

uprawnionego.

b)

c)

d)

2.2 dzialalno5d kulturalno-oSwiatowa i sportowo-rekreacyjna, i tak:

a) Swiadczenie udzielane jest na wniosek pracownika, emeryta i rencisty, wedlug wzoru

stanowi4cego Zal.qcznik Nr 4 do Regulaminu

b) maksymalna wysokoSi dofinansowania do dzialalnoSi kulturalno-oSwiatowa i sportowo-

rekreacyjna okreslana jest corocznie w planie rzeczowo-frnansowym i jest uzaleZmona

od dochoduprzypadajqcego na czlonka rodziny uprawnionego oraz mozliwoSci finansowych

funduszu

c) dofinansowanie do udzialu w imprezach kulturalno-oSwiatowych oraz imprezach o charakterze

sportowo-rekreacyjnych przysluguje uprawnionemu pracownikowi, emery'towi i renciScie

v,rylqcznie w przypadku, gdy rmpreza o charakterze kulturalno-oSwiatowym lub sportowo-

rekreacyjnym jest zorganizowana dla minimum 50% uprawnionych pracownik6w, emeryt6w

i rencist6w.

2.3 udzielanie pomocy materialnej i pienig2nej, i tak:

a) zapomoga stanowi bezzwrotn4 pomoc finansow4 na wniosek pracownika, emerlta i rencisty

wedlug wzoru stanowi4cego Zalqcznik Nr 5 do Regulaminu i moze byc ptzyznawana

w formie:

- zapomogi losowej - za indywidualne zdarzente losowe uwala sig wszelkie nagle,

niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywolane przyczynarni zewnEtrznymi, ktorych
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nie mozna przewtdziei, a kt6re s4 niezalelne od czlowieka, np. kradzieZe, wlamania,

zmszczenie domu spowodowane zalariem wod4 lub polarem, nieszczgSliwe wypadki,

przewlekl4 chorobg w rodzinie, Smieri czlonka najbliZszej rodziny

- zapomogi ekonomicznej (dla uprawnionych znajduj4cych sig w szczeg6lnie trudnej sytuacji

zyciowej, rodzinnej lub materialnej)

b) zapomoga moZebyc przyznana raz w roku

c) o pomoc materialn4 w formie zapomogi moze ubiegai sig uprawniony, jezeli:

- zloZy wniosek o zapomogg

- przedstawi stosown4 dokumentacj4 uzasadniaj4c4 potrzebg przyznanra pomocy, w tym

wskazujEcE na koniecznoS6 przeprowadzenia rehabilitacji lub poddania sig leczeniu

sanatoryjnemu (poSwiadczenie odpowiednich sluzb, lvypis ze szprtala, zaSwiadczenie lekarza

o przewleklej chorobie, inne dokumenty potwierdzaj4ce stan zdrowia, koszty leczenia,

kserokopie faktur), miesigcznych wydatk6w jako uzasadnienie zlej sytuacji materialnej

i rodzinnej, potwierdzenie zadluZenia, wezwanie do zaplaty itp.)

d) w celu udokumentowania zaistnialej sytuacji bgd4cej podstaw4 wnioskowania o zapomogg

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie moze Zqda(, dodatkowych

dokument6w potwierd zajqcy ch te okolicznoSci

e) maksymalna wysoko6i jednorazowej zapomogi okreSlana jest w rocznym planie finansowym

i jest uzaleZniona od mozliwoSci finansowych funduszu,

2.4 udzielanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach okreSlonych umow4,

i tak:

a) polyczki zwrotne niskoprocentowe na cele mieszkaniowe mog4 byi udzielone na wniosek

pracownika, emeryta i rencisty raz natrzy lata z przeznaczeniem na:

- uzupelnienie wkladu mieszkaniowego,

- budowg domu jednorodzinnego albo lokalu w budynku mieszkalnym,

- zakup budynku, lokalu mieszkalnego albo splatg kredytu zaciEgnigtego na ten cel,

- rozbudowE budynku albo lokalu mieszkalnego,

- adaptacjg strychu lub innych pomieszczef niemieszkalnych na cele mieszkaniowe,

- lvykup budynku albo lokalu mieszkalnego,

- uzupelnienie zaliczki na wklad budowlany w zwiqzkt z przeksztalceniem sp6ldzielczego

lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na sp6ldzielcze wlasnoSciowe prawo do lokalu,

- przystosowanie lokalu lub budynku mieszkalnego na potrzeby os6b niepelnosprawnych,

- kaucjg lub oplaty wymagane przy uzyskiwaniu albo zamianie budynku albo lokalu

mieszkarnego, 
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d)

e)

b)

c)

h)

i)

j)

k)

l)

- remont lub modernizacjg budynku albo lokalu mieszkalnego.

osoba uprawniona do ubiegania sig o poZyczkg na cele mieszkaniowe sklada wniosek

o udzielenie poZyczki (Zalqcznik Nr 6 do Regulaminu) wraz z oSwiadczeniem, 2e uzyskanq

po|yczkg przeznaczy zgodnie z jej przeznaczeniem. Nab6r wniosk6w w terminie:

- do 15 kwietnia w 2020 r.,

- do 15 marca w latach kolejnych

w pierwszej kolejnoSci poLyczka udzielana jest dla osoby uprawnionej, ktora jest w trudnej

sl.tuacji materialnej, socjalnej lub rodzinnej

warunkiem przyznaruLa zwrotnej poZyczkr na cele mieszkaniowe jest calkowita splata

poprzednio uzyskanej poly czki

zabezpieczeniem splaty po|yczki jest porEczenie co najmniej dwoch pracownik6w

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zatrudnionych na czas nieokreSlony

maksymalny okres splaty poZyczkr wynosi 24 mresiqce, w szczeg6lnie uzasadnionych

przypadkach na proSbg polyczkobiorcy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Olsztynie w porozumieniu z zakladowq organizacj1 zwiqzkowq moze wydluzyi okres

splaty po?yczki do 36 miesigcy

splatg polyczki rozpoczyna sig nie p62niej niz w miesi4cu nastgpujEcym po dacie jej

udzielenia

w wyj4tkowo trudnej sl.tuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym powstalym po

zaciqgnigciu po|yczki, po|yczkobiorca molejeden raz w ciEgu calego okresu splaty poLyczkr

ubiegai sig o zawieszenie terminu splaty na czas oznaczony, nie dluzszy niz 6 miesigcy.

Decyzjg w tej sprawie podejmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Olsztynie w porozumieniu z zakLadowE organizacjq zwi4zkow4. Wszelkie zmrany umowy

o udzielenie poZyczki maj4 umocowanie w formie aneksu do umowy o udzielenie poZyczki

podpisanego przez strony umowy i wymienionych w umowie porgczycieli

niesplaconapolyczkalub jej czgsi w przypadku Smierci po|yczkobiorcy podlega umorzeniu

wyplata polyczki nastEpuje po zawarciu umowy o udzielenie poLyczki wedlug wzoru

stanowi4cego Zalqcznik Nr 7 do Regulaminu

wysokoSd udzielanych po|yczek na cele mieszkaniowe uzalelniona jest od wysokoSci

posiadanych przez fundusz Srodk6w, \czby zlolonych wniosk6w oraz sytuacji materialnej

osoby uprawnionej skladaj4cej wniosek o udzielenie poZyczki

lqczna wysokoS6 udzielonych w danym roku kalendarzowym po|yczek nie moze by(, wyZsza

nill5oh wysokosci srodkow posiadanychprzez fundusz na dany rok

szczeg6lowe warunki splaty po?yczki na cele mieszkaniowe s4 okreSlane w umowie

o udzielenie poLyczkr
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m)

n)

o)

maksymalna wysokoS6 po?yczki na cele mieszkaniowe wynosi do kwoty: 5 000 zl,

wysokoSd oprocentowamapo?yczki wynosi I% kwoty poLyczki

w przypadku rozwi4zania umowy o pracA niesplacona czg$c poZyczkr wraz z odsetkami

podlega natychmiastowej splacie

w przypadku zaprzestania splaty poZyczkr przez poZyczkobiorcg, zobowrqzanie splaty

przenoszone jest na solidarnych porgczycieli

windykacja zadhfienia prowadzona jest przez pracodawcg.

p)

r)

2.5 ekwiwalent pienig2ny na paczki mikolajkowe dla dzieci uprawnionych do korrystania

z funduszu, i tak:

a) ekwiwalent pienigzny na paczkE mikolajkow4 przysluguje dzieciom od urodzenia w danym

roku kalendarzowym do 14 roku zycia - przy czym dziecko zachowuje prawo do otrzymania

paczki do korica roku kalendarzowego, w kt6rym konczy 14lat

b) dziecko mole otrzyma(, ekwiwalent pienigzny na paczkg tylko raz w roku kalendarzowyffi,

nawet gdy oboje rodzice, opiekunowie s4 osobami uprawnionymi

c) maksymalna wartoSi ekwiwalentu pienigznego na paczkE okreSlana jest corocznie w planie

rzeczowo-frnansowym i jest uzalelniona od dochodu przypadaj4cego na czlonka rodziny

uprawnion e go or az mozliwo Sci fi nansowych funduszu

d) ekwiwalent pienigzny na paczkg mikolajkow4 przyznawany jest na wniosek uprawnionego

zloaony w terminie od dnia 1 paLdziernika do dnia 5 listopada zgodnie z Zal4cznrkiem Nr 8

do Regulaminu.

2,6 udzielanie Swiadczenia pienig2nego w rwi1zku ze zwigkszonymi wydatkami w okresie

Swi4t Boiego Narodzenia, i tak:

a) Swiadczenie udzielane jest na wniosek pracownika, emeryta i rencisty, wedlug wzoru

stanowi4cego Zalqcznik Nr 9 do Regulaminu

b) maksymalna wysokoSi jednorazowego Swiadczenia okreSlana jest w rocznym planie

finansowym i jest uzaleZniona od dochodu przypadajqcego na czlonka rodziny uprawnionego

or az moZhwo Sci fi nansowych funduszu

c) swiadczenie moze by6 przyznawane osobie uprawnionei raz w roku.

$3

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zwany dalej ,,Pracodawc4",

gospodaruje Srodkami funduszu w zakresie okreSlonym w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakladowym

funduszu Swiadczeri socjalnych, w Regulaminie otazw rocznym planie rzeczowo- finansowym.
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1. Srodki funduszu s4 gromadzone na odrgbnym rachunku bankowym.

2. Podstawg podzialu Srodkow funduszu na poszczeg6lne cele i rodzaje dzialalnoSci socjalnej

stanowi roczny plan rzeczowo - finansowy, ktory jest zatwrerdzany kazdego roku stosownym

Zarzqdzeniem.

3. Wz6r rocznego planu rzeczowo finansowego funduszu stanowi Zalqcznik Nr 2

do Regulaminu

4. Projekt rocznego planu rzeczowo finansowego opracowuje Komisja Socjalna wraz

z gl6wnym Ksiggowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, a zatwrerdza

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w porozumieniu z zakladowq

or ganrzacj q zw r1zkow q.

5. Zakiadowej organizacji zwiqzkowej przysluguje prawo wyst4pienia do s4du pracy

z roszczeniem o zwrot funduszowi Srodk6w wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy

lub o przekazanie naleznych Srodk6w na Fundusz.

6. Srodki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzqna rok nastgpny.

$s

1. Swiadczenie socjalne z funduszu, zwane dalej ,,swiadczeniami" , sq przyznawane na wniosek

os6b uprawnionych.

2. Swiadczenie socjalne ma charakter uznaniowy. Nie przysluguje prawo do dochodzenia zadnych

roszczen.

3. Przyznawanie ulgowych uslug i Swiadczeh oruz wysokoSi doplat z funduszu uzaleznia sig

od sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania zfunduszu oraz

mozliwoSci finansowych Funduszu. Kryterta pruyznawania dofinansowania z Zakladowego

Funduszu Swiadczeir Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

zatwierdzane s4 kazdego roku stosownym Zarzqdzeniem (wzor kryteri6w przyznawania

dofinansowanta z Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Olsztynie stanowi ZalqcznlkNr 10 do Regulaminu).

4. Decyzjg o przyznaniu lub odmowie przyznania Swiadczenia socjalnego poszczegolnym osobom

uprawnionym podejmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

w poro zumi eniu z zakladow4 or ganizacj 4 zwiqzkow q.

$6

Ustalenie celu, rodzaju i wysokoSci Swiadczenia jest dokonywane na podstawie sytuacji zyciowej,

rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

$7

1. Osoby zamierzajqce ubiega6 sig o Swiadczenia ze Srodk6w funduszu sktadaj4 oSwiadczenie

il,/. 1t



o sltuacji rodzinnej i materialnej w terminie:

a) w roku 2020 do 15 kwietnia

b) w latach kolejnych do 15 marca danego roku

zzastrzeleniem ust.2.

2. Pracownicy zatrudniani w danym roku, pierwsze oSwiadczenie, o kt6rym mowa w ust. 1

skladaj4 najpozniej w ci4gu 14 dni od dnia zatrudnienia (za dostarczenie osobom nowo

zatrudnianym wzoru o Swiadczenia odpowie dzialny j e st prac ownik kadr).

3. Wz6r oSwiadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej stanowi Zalqcznrk nr 1 do Regulaminu.

4. Podstawg ustalenia wysokoSci Swiadczenia socjalnego stanowi kryterium dochodowe, czyli

Sredni miesigczny doch6d netto na osobE w rodzinie uprawnionego.

5. Za dochod uwaLa sig sumg miesigcznych przychod6w (z roku poprzedniego) wszystkich

czlonk6w rodziny, bez wzglgdu na tytul i 2r6dlo ich uzyskania, w tym Swiadczenia uzyskiwane

z Programu Rodzina 500+, oraz kwotg aliment6w uzyskiwanych od innych os6b

niezamieszkuj4cych i niegospodaruj4cych wsp6lnie z uprawnionym, pomniejszon4 o:

- obci4zenie podatkiem dochodowym od os6b ftzycznych,

- skladki na ubezpieczenie zdrowotne okreSlone w przepisach o Swiadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych oraz sktadki na ubezpieczenra spoleczne

okreSlone w odrgbnych przepisach,

- kwotg aliment6w Swiadczonych na rzecz innych os6b niezamieszkujEcych

i niegospodaruj4cych wspolnie z uprawnionym,

- koszty uzyskania przychod6w.

6. W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego przyjmuje sig, Ze z I ha

przeliczeniowego uzyskuje sig dochod miesigczny w wys. 1/12 dochodu oglaszanego corocznie

w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS (http://www.stat.gov.pl) na podstawie art. 18

ustawy o podatku rolnym.

7. Sredni miesigczny doch6d na osobg obbcza sig dziel4c sumg miesigcznych dochodow czlonk6w

rodziny przez 12, a nastgpnie przez aktualn4 hczbg czlonk6w rodziny uprawnionego na dzien

zloZenta wniosku.

8. Niezlozenie oSwiadczenia albo niezloLenie go w terminach wskazanych w ust. 1 i ust. 2 skutkuje

zakwalifikowaniem uprawnionego do grupy uprawnionych o najwylszych dochodach.

g. Zlo1enie nieprawdziwego oSwiadczenia o wysokoSci osi4ganego dochodu lub wykorzystanie

przyznanej pomocy na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, powoduje pozbawienie

uprawnionego prawa do korzystania z funduszu w danym roku, a przyznane Swiadczenia

podlegaj4 zwrotowi w caloSci.
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1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu s4:

1.1 pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie,bez wzglgdu na podstawg

nawr1zanra stosunku pracy i wymiar zatrudnienia, zwani dalej ,,pracownikami";

1.2 emeryci i renciSci - byli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, dla

ktorych plac6wka byla ostatnim miejscem zatrudnienia przed nabyciem praw do emerytury,

renty,

1.3 czlonkowie rodzin os6b, o kt6rych mowa w pkt I i 2. Do czlonk6w rodzin zahcza sig

pozostaj4ce na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci wlasne, przysposobione

oruz dzieci przyjgte na wychowanie w rodzinie zastgpczej, dzieci wsp6lmalzonka oraz

pozostaj4ce nautrzymaniu wnuki i rodzeflstwo w wieku do lat 18, a jezeli ksztalci sig w szkole

- do czasu ukoficzenia nauki, jednak nie dluZej niz do ukoriczenia 25 lat, a lakle inne osoby

spo krewnione lub ni e spo krewni one, pozo staj Ece w faktyczn y m zwrqzku.

$e

1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie powoluje Komisjg Socjaln4,

zwanEdalej Komisj4

2. Rola Komisji Socjalnej:

- opracowuje projekt rocznego planu rzeczowo - finansowego Srodkow Funduszu, zwany

preliminarzem

- opracowuje projekt prog6w dochodowych i maksymalnych wysokoSci Swiadczeri

- zbierawnioski o przyznanie Swiadczenia oraz inne wymagane dokumenty

- opracowuj e wzory formularzy obowi4zuj4cych przy ubieganiu sig o Swiadczeh z Funduszu,

stanowi 4c e zalqcznlki do Re gul aminu

- monitoruje stan Srodk6w funduszu.

3. Komisja Socjalna dzialanazasadach okreSlonych w niniejszym regulaminie.

4. W sklad Komisji Socjalnej wchodzi pigciu przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Olsztyni e z czego'.

- dw6ch pracownik6w z siedziby mieszczqcej sig w Olsztyni e przy ul. Baltyckiej 65,

- jeden pracownik z siedziby mieszczqcej sig w Olsztynie przy Placu Bema 5,

- dw6ch pracownik6w z siedziby mreszazqcej sig w Olsztynkuprzy ul. Sienkiewrcza26.
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1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje sig powszechnie obowrqzujqce przepisy

prawa.

2. Regulamin przekazuje sig do wiadomoSci wszystkich pracownik6w oraz udostqpnia sig

do wgl4du kazdej osobie uprawnionej do korzystania z funduszu.

wp.



3. Regulamin funduszu, jego wszelkie zmiany oraz coroczny plan wydatk6w z funduszu

zatwterdzane sE przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

w poro zumi eniu z zakladow4 or ganrzacj E zwt1zkow q,.

4. Zalqcznrkr do Regulaminu stanowi4 jego czgS6 integraln4.
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1. W zwi4zku ztreiciq art. 13 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w zwrqzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje,2e:

a) administratorem danych osobowych os6b uprawnionych jest Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Olsztyniezsiedzibq przy ul. Baltyckiej 65, 10-175 Olsztyn

b) inspektorem ochrony danych jest powolany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Olsztynie Inspektor Ochrony Danych, tel. 89 544 38 06, e mail: iod.pcpr@powiat-

olszt)rnski.pl, adres: ul. Baltycka 65 w Olsztynie pok. 6

c) osoby dopuszczone do przetwarzania danych s4 zobowiqzanie do zachowania ich w tajemnicy

2. Dane osobowe os6b uprawnionych do korzystania z zakladowego funduszu Swiadczeri

socjalnych s4 przetwarzane s4 w celu realizacji zadah administratora zwiqzanych z dzialalnoSci4

socjalnE.

3. Dane os6b uprawnionych s4 przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakladowym funduszu

Swiadczeri socjalnych w zwtqzku z art. 6 ust. I lit. c rozporzqdzeniaParlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych

w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich

danych

4. Dane osobowe os6b uprawnionych nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym niL upowalnione

na podstawie przepis6w obowi4zujqcego prawa.

5. Nie rzadziej niZ raz w roku kalendarzowym Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Olsztynie dokonuje przegl4du danych osobowych w celu ustalenia niezbgdnoSci ich dalszego

przechowywania. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie usuwa dane

osobowe, kt6rych dalsze przechowywanie jest zbEdne

6. Dane osobowe os6b uprawnionych s4 przechowywane przez okres ubiegania sig o Swiadczenie,

jego ustalenie i realizacjg, atakLe przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczen, zgodny

zprzeptsami obowi4zujQcego prawa. Po uplywie tego okresu dane osobowe os6b uprawnionych

s4 niszczone w spos6b uniemozliwiaiqcy ich odtworzenre.

7. Osobie uprawnionej, kt6rej dane s4 przelwarzane przysluguje prawo:

4/ /ld



- dostgpu do treSci swoich danych osobowych, Zqdania ich sprostowania lub usunigcia,

nazasadach okreSlonych w art. 15 - 17 RODO

- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach okreSlonych w art. l8 RODO

- wniesienia skargi do Prezesa UrzEdu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze Swiadczeh

socj alnych fi nansowan y ch z zakladowego funduszu Swiadczeri socj alnych.
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Regulamin wchodzi w Zycie z dniem podpisania przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Olsztynie w porozumieniu z zakladowq organizacjq zwrqzkowE.

"/hkroFr
ArkfdiuszPatufi

zwl zEK
MUCTYCE ST}VA POLSKIEGO

7nz4 Oddzialu
11415 Olsztynek

PREZES ALU ZNP
ku

Hodyramgr

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsaynie

Przedstawiciel uprawniony do reprezentowania

Zakladowej organizacji zwi4zkowej

Olsztyn dnia 12.03.2020 r.

Zalqcznlki do Re gul aminu :

1. wz6r oSwiadczenia o sy'tuacji rodzinnej i materialnej

2. wz6r rocznego planu rzeczowo - finansowego funduszu

3. wz6r wniosku o udzielenie dofinansowania do wypoczynku

4. wz6r wniosku o udzielenie dofinansowania do dzialalnoSci kulturalno-oSwiatowej i sportowo-

rekreacyjnej

5. wz6r wniosku o udzielenie pomocy materialnej i pieniEznej

6. wz6r wniosku o udzielenie poZyczkr na cele mieszkaniowe

l. wz6r umowy o udzielenie polyczki na cele mieszkaniowe

g. wz6r wniosku o udzielenie paczki mikolajkowej dla dziecka

9. wz6r wniosku o udzielenie Swiadczenia pienigZnego w zwiqzku ze zwigkszonymi wydatkami

w okresie Swi4t Bozego Narodzenia

10. wz6r kryteri6w przyztawania dofinansowania zZa?Jadowego Funduszu Swiadczefr Socjalnych

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie'


