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Zaiacznik nr 1

do Zarzadzenia nr 1.ZFSS.2021

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu

z dnia 07.05.2021 r.

Regulamin Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych (ZFSS)

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu

I. Postanowienia wst^pne

§1

Regulamin Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych Powiatowego Inspektoratu

Weterynarii w Brzegu, zwany dalej „regulaminem" i „funduszem", obowiazuje

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu, zwanym dalej „PIW w Brzegu"

i opracowany zostal na podstawie:

a) Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych

(t.j.Dz. U. z2021 r. poz. 746)

b) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia

27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osob fizycznych wzwiazku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE LI 19)

c) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (t. j. Dz. U.

z 2019 r. poz. 1781).

§2

Niniejszy Regulamin okresla zasady przyznawania, warunki korzystania z uslug i swiadczen

finansowych z ZFSS w PIW w Brzegu, cele i rodzaje dziaialnosci oraz osoby uprawnione

do korzystania ze swiadczen i pomocy funduszu.



II. Zasady tworzenia Funduszu

§3

Fundusz tworzy sie z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku

do przeci^tnej liczby pracownikowzatrudnionychw PIW w Brzegu.

Wysokosc odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5%

przeciemego wynagrodzenia miesiecznego w gospodarce narodowej w roku

poprzednim lub w drugim polroczu roku poprzedniego, jezeli przeci^tne

wynagrodzenie z tego okresu stanowilo kwote wyzsza^

Zaklad zwieksza wysokosc odpisu podstawowego na kazdego emeryta i rencist^

uprawnionego do korzystania z funduszu o 6,25% przecietnego wynagrodzenia

miesiecznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim polroczu

roku poprzedniego, jezeli przecietne wynagrodzenie z tego okresu stanowilo kwot$

wyzsz^.

III. Zasady gospodarowania srodkami ZFSS

§4

Srodkami funduszu zarzadza i gospodaruje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu

w zakresie okreslonym w ustawie o ZFSS, w niniejszym Regulaminie

oraz w Rocznym planie ZFSS PIW Brzeg .

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu powoluje komisje socjaln% w sklad ktorej

wchodzi trzech wyznaczonych pracownikow (przewodniczacy i dwoch czlonkow),

do ktorej zadan nalezy przygotowanie Rocznego planu ZFSS PIW w Brzegu,

zawierajacego podzial i wysokosc srodkow funduszu na poszczegolne rodzaje uslug

i swiadczen oraz sporzadzanie protokolow z pracy komisji.

Pracownicy wybieraja^ swojego przedstawiciela, ktory reprezentuje zaloge

PIW w Brzegu, uzgadnia tresc regulamin ZFSS PIW w Brzegu z Powiatowym

Lekarzem Weterynarii w Brzegu oraz opiniuje przygotowany przez komisje socjaln^

Roczny plan ZFSS PIW w Brzegu.



§5

1. Srodki Funduszu sq. gromadzone na odr^bnym rachunku bankowym.

2. Naliczenie podstawy funduszu dokonywane jest przez Glownego Ksiegowego

i zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu.

3. Giowny Ksiegowy w terminie do 31 maja danego roku przekazuje na rachunek

bankowy funduszu co najmniej 75 % naleznych srodkow, a w terminie do 30 wrzesnia

pozostala czeic naleznych srodkow (do 100 %) wraz z ewentualnymi zwiekszeniami

oraz w terminie do 31 grudnia danego roku dokonuje korekty wysokosci odpisu

i wplaconych srodkow.

4. Srodki funduszu bedace w dyspozycji na dany rok stanowia 100 % swiadczen

bezzwrotnych wymienionych w niniejszym regulaminie.

4. Srodki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodza na rok

nastepny.

IV.Uprawnieni do korzystania z Funduszu

§6

1. Do korzystania z Funduszu uprawnieni sa;

a) pracownicy zatrudnieni w PIW w Brzegu, bez wzgl^du na wymiar czasu pracy

i okres zatrudnienia i ich rodziny,

b) emeryci i rencisci - byli pracownicy PIW w Brzeg, dla ktorych PIW w Brzegu

byl ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejsciem na emerytur$ lub rent?

i ich rodziny,

2. Do czlonkow rodziny, o ktorych mowa powyzej, zalicza si^:

a) wspolmatzonka;

b) pozostajace na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci wlasne,

przysposobione, dzieci przyjete na wychowanie w rodzinie zastepczej oraz dzieci

wspolmatzonka z nim zamieszkujace w wieku do lat 18, a jezeli sie ksztalca

i nie wstapily w zwiazek malzenski do czasu ukohczenia 25 roku zycia

oraz dzieci posiadaj^ce orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu

niepelnosprawnosci (lub rownowazne) - bez wzgledu na wiek.



V. Przeznaczenie Funduszu

§7

Fundusz jest przeznaczony na finansowanie dziaialnosci socjalnej organizowanej

na rzecz osob uprawnionych z uwzgl?dnieniem ich sytuacji zyciowej, rodzinnej

i materialnej.

Dzialalnosc socjalna PIW w Brzegu, obejmuje ushigi swiadczone na rzecz:

a) roznych form wypoczynku,

b) udzielania pomocy materialnej - rzeczowej lub fmansowej.

W ramach uslug swiadczonych na rzecz roznych form wypoczynku srodki funduszu

przeznacza si? na dofinansowanie do:

a) wypoczynku organizowanego przez osob? uprawnione we wlasnym zakresie

tzw. „wczasy pod grusza",

b) zorganizowanego wypoczynku dzieci i mlodziezy osob uprawnionych

(np. w formie wczasow, kolonii, obozow i zimowisk, w tym rowniez

polaczonego z nauka).

W ramach uslug swiadczonych na rzecz udzielania pomocy materialnej - rzeczowej

lub fmansowej srodki funduszu przeznacza sie na:

c) zapomogi dla osob znajdujacych si? w trudnej sytuacji fmansowej i losowej

oraz w zwiazku ze zdarzeniami losowymi lub dtugotrwala^choroba^

d) pomoc finansowa w formie gotowki,

e) zakup paczki okolicznosciowej dla dzieci i mlodziezy (np. z okazji Mikolajek).

VI. Zasady korzystania ze Swiadczen Funduszu

§8

Swiadczenia z funduszu uzaleznione sq. od sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej

osob uprawnionych do korzystania z funduszu oraz srodkow zgromadzonych

na zaktadowym funduszu swiadczen socjalnym.

Podstawq. do przyznania swiadczen jest ztozenie w PIW w Brzegu

wniosku wraz z zatacznikami oraz oswiadczenia o sytuacji zyciowej,

rodzinnej i materialnej w terminie do 30 kwietnia kazdego roku

(decyduje data wplywu i nie dotyczy zapomogi).
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Po tym terminie wniosek moze bye przyj?ty jedynie w sytuacji, gdy niedotrzymanie

terminu spowodowane zostato przyczyn^ niezaleznq. od osoby uprawnionej. Decyzje

w powyzszej sprawie podejmuje kazdorazowo Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Brzegu.

Pracownicy zatrudnieni po 30 kwietnia danego roku sktadaja ww. oswiadczenie

wrazz pierwszym wnioskiem po zapoznaniu z niniejszym regulaminem.

Nieztozenie oswiadczenia o sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej

lub niewykazanie dochodow wraz z przysporzeniami uzyskanych przez wszystkich

czlonkow rodziny, skutkuje odmownym rozpatrzeniem wnioskow o przyznanie

swiadczen z funduszu.

Osoba uprawniona pozostajaca w zwiazku malzenskim, moze nie wykazywac

w oswiadczeniu o sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej dochodow uzyskanych

przez wspolmatzonka w roku poprzedzajacym ztozenie wniosku o swiadczenia

z ZFSS,jedynie w sytuacji orzeczonej separacji lub podpisania umowy o rozdzielnosci

majatkowej oraz w sytuacji ustania matzenstwa z powodu orzeczenia rozwodu

lub uniewaznienia matzenstwa przed ztozeniem wnioskow o swiadczenia z ZFSS.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu ma prawo dokonywania weryfikacji

prawdziwosci danych podanych w oswiadczeniu o sytuacji zyciowej, rodzinnej

i materialnej osoby uprawnionej. W tym celumoze zazadac przedstawienia do wgladu

dokumentow potwierdzajacych prawdziwosc przekazanych informacji.

Nieprzedtozenie do wgladu dokumentow w terminie okreslonym w wezwaniu

skutkuje odmownym rozpatrzeniem wniosku.

§9

1. Z dofinasowania do wypoczynku organizowanego przez osobe uprawnione

we wlasnym zakresie (tzw. „wczasy pod grusza"), moze korzystac osoba uprawniona

1 raz do roku pod warunkiem:

a) Zlozenia w PIW w Brzegu wniosku o ww. dofinasowanie w terminie

do 30 kwietnia kazdego roku.

b) W przypadku pracownika wyplata ww. dofinasowania nast?puje przed

rozpoczeciem urlopu wypoczynkowego trwajacego nie krocej niz 10 dni

roboczych i przedtozenia do wgladu Glownemu Ksiegowemu, zatwierdzonego

wniosku o urlop najpozniej na dwa dni przed jego rozpoczeciem.
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c) Wprzypadku emerytow, rencistow oraz pracownikow przebywajacych na urlopach

zwiazanych z rodzicielstwem wyplata ww. dofinansowania nast?puje w jednym

terminie w miesiacu czerwcu roku w jakim przyznano swiadczenie.

d) Odmowne rozpatrzenie ww. wniosku nastapi w przypadku nie ztozenie wniosku

w terminie lub ztozenia w ci^gu roku kolejnych wnioskow o ww. dofinasowanie.

2. Z dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dzieci i mlodziezy osob

uprawnionych moze korzystac osoba uprawniona 1 raz do roku na kazde dziecko

pod warunkiem:

a) Ztozenia w PIW w Brzegu wniosku o to swiadczenie na kazde dziecko

w terminie do 30 kwietnia kazdego roku.

b) Ksztatcenia si? dziecka w szkole w systemie dziennym, do czasu ukonczenia

nauki, nie dtuzej jednak niz do konca roku, w ktorym dziecko kohczy 25 lat.

Po ukonczeniu przez dziecko 18 roku zycia wymagane jest przedtozenie

zaswiadczenia o ucz?szczaniu do szkoly dziennej.

c) Przedtozenia potwierdzenia optaty za zorganizowany wypoczynek dla dzieci

i mlodziezy wykonanej przez osob? uprawnione mD przedtozenia faktury

za zorganizowany wypoczynek (w obu przypadkach musi jasno wynikac,

ze jest to wypoczynek zorganizowany, kto jest nabywca/platnikiem, ktorego

dziecka dotyczy).

d) Odmowne rozpatrzenie ww. wniosku nastapi w przypadku nie dolaczenia

lub nie dostarczenia wymaganych dokumentow warunkujacych przyznanie

dofinasowania najpozniej do konca listopada roku w jakim przyznano

swiadczenie.

3. Pomoc finansowa w formie zapomogi dla osob znajdujacych si? w trudnej sytuacji

fmansowej i losowej oraz w zwiazku ze zdarzeniami losowymi lub dtugotrwate

choroba, moze bye przyznana 1 raz do roku dla danej rodziny na udokumentowany

wniosek osoby uprawnionej zlozony w kazdym momencie, w przypadku wystapienia

indywidualnych zdarzen losowych, kl?sk zywiolowych lub dlugotrwatej choroby.

a) Osoba ubiegaj^ca si? o zapomog? w przypadku wystapienia indywidualnych

zdarzen losowych lub kl?sk zywiolowych, do wniosku o jej przyznanie

obowiazana jest dolaczyc dokumenty potwierdzajace zaistnienie zdarzenia,

w zwiazku, z ktorym pomoc ma zostac przyznana (np. protokolow, faktur,

zaswiadczen lekarskich itp.). Za przedmiotowe zdarzenia uznaje si?:

nagty wypadek, powstale strat? w wyniku udokumentowanej kradziezy, pozaru,
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powodzi lub zalania mieszkania/domu oraz kataklizmow i innych osobistych

wypadkow losowych.

b) Osoba ubiegajaca si? o zapomog? w zwiazku z dlugotrwale chorobe, do wniosku

ojej przyznanie obowiazana jest dolaczyc zaswiadczenie o dlugotrwalej chorobie.

c) Swiadczenie w formie zapomogi jest przyznawane w miar? posiadanych srodkow

w wysokosci okreslonej w Rocznym planie ZFSS PIW w Brzegu.

d) Odmowne rozpatrzenie wniosku nastapi w przypadku nie dolaczenia

i nie dostarczenia na wezwanie do uzupetnienia wniosku wymaganych

dokumentow potwierdzajacych zaistnienie zdarzenia, a w przypadku dlugotrwalej

choroby nie dostarczenia zaswiadczenia o dlugotrwalej chorobie lub zlozenia

w ciagu roku kolejnych wnioskow o zapomog?.

Pomoc finansowa w formie gotowki jest przyznawana osobie uprawnionej

1 raz do roku w miar? posiadanych srodkow w wysokosci okreslonej w Rocznym

planie ZFSS PIW w Brzegu, z zastrzezeniem, ze kwota pomocy okreslona w planie

jest wysokoscia prognozowana i moze ulec zmianie spowodowanej wystapieniem

nieplanowanych wydatkow oraz dokonaniem korekty wysokosci odpisu.

a) Warunkiem przyznania pomocy jest ztozenie wniosku w terminie

do 30 kwietnia kazdego roku.

b) Swiadczenie to jest przyznawane i wyptacane w miesiacu grudniu, po dokonaniu

korekty wysokosci odpisu i w zwiazku z nim korekty Rocznego planu ZFSS PIW

w Brzegu.

c) Odmowne rozpatrzenie wniosku moze nastapic w przypadku nie zlozenia wniosku

w terminie lub w przypadku braku wystarczajecych srodkow po dokonaniu

korekty wysokosci odpisu.

5. Zakup paczki okolicznosciowej dla dzieci i mlodziezy przystuguje osobie

uprawnionej 1 raz do roku na kazde dziecko - od roku, w ktorym dziecko konczy

1 rok zycia - do konca roku kalendarzowego, w ktorym dziecko konczy 15 lat,

pod warunkiem:

a) Zlozenia wniosku na kazde dziecko w terminie do 30 kwietnia kazdego roku.

b) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu ustala, ze zamiast tradycyjnych paczek

swiadczenie zostanie zrealizowane w formie fmansowej i zostanie przelane na

konto osoby uprawnionej skladajacej wniosek, ktora w imieniu dziecka, wybierze

to co jest dostosowane do zainteresowan dziecka, jego wieku, czy oczekiwan.



c) Osoba uprawniona nie dolacza do ww. wniosku zadnych faktur i innych dowodow

potwierdzajecych zakup paczki dla dziecka.

d) Odmowne rozpatrzenie ww. wniosku nastapi w przypadku nie ztozenia wniosku

w terminie lub ztozenia w ciagu roku kolejnych wnioskow o zakup paczki

na to samo dziecko.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

§10

Udost?pnienie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Brzegu danych osobowych

dotyczacych sytuacji zyciowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby

uprawnionej do korzystania z funduszu i czlonkow ich rodziny, w celu przyznania

swiadczen oraz doplat z funduszu i ustalenia ich wysokosci, nast?puje w formie

oswiadczen i zaswiadczeh.

Dane osobowe osob uprawnionych i czlonkow ich rodziny sq. wykorzystywane

wylacznie do celow zwiazanych z udzieleniem wsparcia z ZFSS.

Administratorem Danych Osobowych pozyskanych, a nast?pie przetwarzanych

w zwiazku z realizacje uprawien i obowiazkow pracownikow wynikajacych

z prowadzenia Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnychjest Powiatowy Lekarz

Weterynarii w Brzegu, reprezentujacy Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny

w Brzegu, z siedzibe ul. Otawska 25, 49-306 Brzeg, tel.: 77 416 37 44, adres e-mail:

piw.brzeg@wiw.opole.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym kontakt jest mozliwy

za posrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: woiciech(5),huczvnski.pl

lub pisemnie na adres Administratora.

Administrator moze zadac udokumentowania danych osobowych w zakresie

niezb?dnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie moze odbywac si? w szczegolnosci

na podstawie oswiadczen i zaswiadczen o sytuacji zyciowej (w tym zdrowotnej),

rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej i czlonkow ich rodziny.

Podanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezb?dne do uzyskania swiadczenia

z funduszu.



7. Odmowa udost?pnienia danych osobowych osob uprawnionych i czlonkow

ich rodziny Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Brzegu jest rownoznaczne

z odmowa wsparcia z Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych.

8. Dane osobowe przetwarzane se na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b)

RODO - zgody (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogolne rozporzadzenie o ochronie

danych), tj. w celu udostepnienia danych wtasnych oraz czlonkow rodziny

w celu zrealizowania uprawienia administratora wynikajacego z przepisow prawa

dotyczacych dziaialnosci ZFSS oraz art. 8 ust. la ustawy z dnia 04 marca 1994 r.

o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746).

9. Zakres i kategorie przetwarzanych danych osobowych osob uprawnionych i czlonkow

ich rodzin, to dane wymagane stosownie do przepisow ustawy z dnia 04 marca 1994 r.

o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746)

a szczegolnosci:

a) Dane osoby uprawnionej (pracownik, emeryt lub rencista): imi? i nazwisko, wiek,

dane dotyczace schorzeh, stopnia niepetnosprawnosci, sytuacji materialnej

i socjalnej oraz inne dane niezb?dne do realizacji swiadczen oraz doptat

z funduszu.

b) Dane czlonkow rodziny osoby uprawnionej: imi? i nazwisko, stopien

pokrewiehstwa, wiek (a w wypadku dzieci rowniez data urodzenia),

dane dotyczace sytuacji materialnej i socjalnej oraz inne dane niezb?dne

do realizacji swiadczen oraz doplat z funduszu.

10. Osobie uprawnionej, ktora podata dane osobowe, przystuguje:

a) prawo dost?pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawienia danych);

c) ograniczenia przetwarzania danych;

d) wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych;

e) prawo do zadania do przeniesienia danych do innego Administratora

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych w Warszawie,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w wypadku stwierdzenia naruszenia

przetwarzania danych osobowych, badz niezgodnosci z celem ich zebrania

i przetwarzania.
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11. Dane nie se przekazywane do innych odbiorcow lub panstwa trzeciego poza terenem

Unii Europejskiej.

12. Dane osobowe osob uprawnionych i czlonkow ich rodzin nie podlegaje

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o ktorym mowa

w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporzadzenia.

13. Dane osobowe przechowywane b?de przez okres niezb?dny do przyznania swiadczen

oraz doplat z funduszu oraz ustalenia ich wysokosci, a takze przez okres niezb?dny

do dochodzenia praw lub roszczen.

VIII. Postanowienia koncowe

§n

Swiadczenia socjalne z funduszu, se przyznawane na wniosek osob uprawnionych

i nie maje charakteru roszczeniowego, maje charakter uznaniowy.

Decyzj? o przyznaniu swiadczen podejmuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu

w oparciu o Roczny plan ZFSS PIW w Brzegu oraz po zasi?gni?ciuopinii pracownika

wybranego przez zalog? do reprezentowania jej interesow.

Komisja socjalna sporzadza protokot z ustaleniami w jednym egzemplarzu

i przekazuje Glownemu Ksi?gowemu do realizacji po uzyskaniu akceptacji

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu o przyznaniu lub odmowie przyznania

swiadczenia zawiadamia listownie lub mailowo osoby uprawnione.

§12

1. Integral^ cz?sc regulaminu stanowie zaleczniki:

a) Zalacznik nr 1: Oswiadczenie o sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej.

b) Zalacznik nr 2: Wniosek o udzielenie swiadczen z ZFSS PIW w Brzegu

dot. uslug swiadczonych na rzecz roznych form wypoczynku (dofinasowanie

do wypoczynku organizowanego przez osob? uprawnione we wlasnym

zakresie (tzw. „wczasy pod grusze") i do zorganizowanego wypoczynku dzieci

i mlodziezy osob uprawnionych).
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d) Zalecznik nr 3: Wniosek o udzielenie swiadczen z ZFSS PIW w Brzegu

dot. udzielenia pomocy materialnej - rzeczowej lub fmansowej (wniosek

o przyznanie zapomogi dla osob znajdujecych si? w trudnej sytuacji fmansowej

i losowej oraz w zwiezku ze zdarzeniami losowymi lub dlugotrwale chorobe).

e) Zalecznik nr 4: Wniosek o udzielenie swiadczen z ZFSS PIW w Brzegu

dot. udzielenia pomocy materialnej - rzeczowej lub fmansowej (pomoc

finansowa w formie gotowki, zakup paczki okolicznosciowej dla dzieci

i mlodziezy).

h) Zalecznik nr 5 - oswiadczenie zlozone dla potrzeb ZFSS (RODO)

i) Zalecznik nr 6 - wzor upowaznienia do przetwarzania danych osobowych

ZFSS
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1. Zmiana tresci regulaminu wymaga formy pisemnej.

2. Regulamin zostal uzgodniony z pracownikiem wybranym przez zalog?

do reprezentowania jej interesow.

3. Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania i zostaje podany do wiadomosci

poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeh w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii

w Brzegu przez okres 14 dni.

4. Regulamin jest ogolnie dost?pny w PIW w Brzegu i kazda osoba uprawniona

ma mozliwosc zapoznania si? z jego postanowieniami.

5. Traci moc poprzedni regulamin zakladowego funduszu swiadczen socjalnych.

Uzgodniono wdniu:...LL* J021

&#*&£. /^LC^^C
(czytelny podpis przedstawicicla zalogi) ''^
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