
Zarządzenie Nr  9 /2021 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im Jana Kaczmarka w Czeladzi 

 z dnia 7 lipca 2021 r. 
 

w sprawie: powołania i działalności Komisji socjalnej w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR”  
im. Jana Kaczmarka w Czeladzi  

 

Na podstawie    art. 10 Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 746 z poźn. zm.), w związku z   § 5 ust. 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych stanowiącym załącznik do Zarządzenia  nr 4/2019 Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „SENIOR”  im. Jana Kaczmarka w Czeladzi z dnia 2 kwietnia  2019 r. oraz § 10 Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi zatwierdzonego 

Zarządzeniem nr 218/2020 Burmistrza Miasta Czeladź  z dnia 10 sierpnia 2020 r.  

 

                                                                    zarządzam co następuje: 
 

§ 1. W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi powołuję Komisję socjalną w 

następującym składzie osobowym: 
 

1. Przewodniczący Komisji - Sabina Pawłowska-Miękina 

2. Zastępca Przewodniczącego - Sylwia Bugała 

3. Sekretarz   - Maciej Kita 
 

§ 2. Komisja socjalna stosuje przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz 

przepisy Regulaminu ZFŚS w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi.  
 

§ 3. Pracami Komisji socjalnej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca 

przewodniczącego. 
 

§ 4. Członkowie Komisji socjalnej są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy 

o ochronie danych osobowych.  
 

§ 5. Obrady Komisji socjalnej odbywają się niezwłocznie po wpłynięciu wniosku o udzielenie 

świadczenia z ZFŚS przez osobę zainteresowaną. 
 

§ 6. Obrady Komisji socjalnej są protokołowane. Do protokołu dołącza się wykaz osób, którym 

zaopiniowano wnioski o przyznanie świadczenia z określeniem wysokości i rodzaju świadczenia. 
 

§ 7. Do zadań Komisji socjalnej należy: 
 - opiniowanie wniosków o udzielenie świadczeń socjalnych, 
 - wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale funduszu, 

 - przedkładanie pracodawcy do zatwierdzenia ustaleń i wniosków o przyznanie świadczeń  

socjalnych. 
 

§ 8. Kadencja Komisji socjalnej trwa 4 lata. 
 

§ 9. Traci moc zarządzenie nr  2/2017 r. z dnia 10 kwietnia 2017  r.  w sprawie  powołania i działalności 

Komisji socjalnej w Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi 
 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
         DYREKTOR 
            Domu Pomocy Społecznej  
           „SENIOR” 
                 im. Jana Kaczmarka 
 
                mgr Dominik Hodurek  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


	Zarządzenie Nr  9 /2021

