Zarządzenie Nr 57/ZKO/2020
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 30 stycznia 2020 roku
w sprawie powołania Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Słupska w sprawach
przyznawania świadczeń socjalnych.
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696, poz. 1815, poz. 1571) i § 1 Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku
wprowadzonego zarządzeniem Nr 1106/ZKO/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia
10 grudnia 2019 r.
zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Powołuję Zespół Doradczy Prezydenta Miasta Słupska w sprawach dotyczących
przyznawania świadczeń socjalnych w składzie:
1) Grażyna Derdzińska;
2) Kamila Brzóska – przedstawiciel Niezależnego Związku Pracowników
Samorządowych;
3) Małgorzata Jarystow;
4) Anna Jaworska;
5) Mirosława Nowak;
6) Joanna Pakuła– przedstawiciel Organizacji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność”;
7) Ewa Czołba – Sekretarz Zespołu;
8) Andrzej Szewczuk.
2. W skład Zespołu wchodzi 8 członków, w tym Sekretarz Zespołu, będący pracownikiem
Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu oraz po jednym przedstawicielu
związków zawodowych działających w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
§ 2.
1. Do zakresu działania Zespołu należy:
1) opiniowanie projektu Regulaminu ZFŚS, planu dochodów i wydatków działalności
socjalnej oraz zmian wyżej wymienionych dokumentów;
2) ocena formalna oraz opiniowanie wniosków o przyznanie świadczeń w formie
zapomóg;
3) analiza sytuacji bytowej osób ubiegających się o przyznanie świadczeń z funduszu;
4) przedstawianie pracodawcy do zatwierdzenia propozycji przyznania bądź odmowy
udzielenia świadczeń socjalnych osobom uprawnionym do korzystania z ZFŚS.
2. Zespół opiniuje wnioski złożone zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie ZFŚS.
3. W przypadku wątpliwości, co do przyznania świadczeń socjalnych, Zespół może
uzależnić przyznanie świadczeń socjalnych od przedstawienia dodatkowych,
stosownych dokumentów. Ostateczna decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania
świadczenia należy do Prezydenta Miasta.
4. Zespół ma prawo przedstawiać propozycje i uwagi dotyczące Funduszu i Regulaminu
Świadczeń Socjalnych Prezydentowi Miasta.

§ 3.
Posiedzenia Zespołu zwołuje Sekretarz Zespołu w miarę potrzeb.
§ 4.
Posiedzeniami Zespołu kieruje Sekretarz Zespołu, a w przypadku nieobecności Sekretarza
obrady prowadzi inny członek Zespołu.
§ 5.
1. Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych
w związku z pełnieniem funkcji, w szczególności do nieujawniania informacji zawartych we
wnioskach o przyznanie świadczenia, osobom nieuczestniczącym w pracach Zespołu.
2. Obowiązek zachowania poufności informacji i danych potwierdzany jest oświadczeniem w
formie pisemnej, stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 6.
Przedstawiciele Zespołu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
§ 7.
1. Zespół działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352, poz. 1907) oraz Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
2. Zespół kieruje się zasadami bezstronności i sprawiedliwości.
§ 8.
Z posiedzeń Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół zawierający: datę, miejsce oraz
listę obradujących i postanowienia końcowe, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu.
§ 9.
Zasady pracy Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Słupska w sprawach dotyczących
przyznawania świadczeń socjalnych zostaną podane do wiadomości osobom uprawnionym do
korzystania ze świadczeń z Funduszu w bibliotece dokumentów DGA Quality Urzędu
Miejskiego w Słupsku.
§ 10.
Traci moc zarządzenie Nr 734/ZKO/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 09 sierpnia
2019 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Słupska w sprawach
przyznawania świadczeń socjalnych.

§ 11.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Słupska.
§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Załącznik do zarządzenia Nr 57/ZKO/2020
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 stycznia 2020 r.

....................................................
Imię i nazwisko

Oświadczenie członka Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Słupska w sprawach
przyznawania świadczeń socjalnych
Wszelkie dane osobowe przetwarzane na posiedzeniach Zespołu Doradczego są danymi
poufnymi i udostępnianie ich osobom nieupoważnionym jest zakazane. Mowa tu w
szczególności o sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej, życiowej, a także innych
kwestiach dotyczących pracowników zwracających się o pomoc ze środków ZFŚS.
Udostępnianie danych osobowych osobom nieupoważnionym lub przetwarzanie ich w
niewłaściwy sposób podlega karze zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych i jest równoznaczne z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych.
Jako członek Zespołu Doradczego potwierdzam zapoznanie się z powyższymi zapisami.
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