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6. Decyzj e w sp ra wie przyznania poszczeg61nym osobom uprawl1 ionym swiadczen
z Funduszu podej muje Burmi strz lub oso ba upowaZniona przez Bunnistrza w terminie 7 dni
roboczych od dnia zlozen ia wniosku.
7.

W przypadku uzasadnio nego braku mozl iwosci zlozenia wni osku przez uprawnionego

swiadezcn iobiorcy, zacho\\;'Uje on prawo do wnioskowania 0 swiadczenie w p6zniejszym
telminie.
8. W przypadku odmov. nego rozpatrzenia wniosku osobie zainteresowanej nalety podae
uzasadnie nie odmowy .
9. Pracodawcajest zo bowi~ zany do przyznawani a sw iadczen z Fund uszu osobom spelniaj4cym
kryteria socj alne. W tym celu pracodawca bada

s ytu acj ~ zyci o w~.

rodzinn4 i materialnq osoby

uprawnionej . Pracodawca bada /l ie tylko sytuacjy pracown ika (innej osoby uprawnionej), leez
rowniez innych oso b -

cz!onkow jego rodziny, osob pozostajqcych we wsp6lnym

gospodarstwie domowy m.

10.

Udost~pn ien ie

praeodawcy dal1ych osobowych os6 b uprawn ionych do korzystania

z Fund uszu. w celu przyznania ulgowej USllIgi i swiadczenia oraz do platy z Funduszu i ustalenia
jeh v.'Ysokosci, n ast~p uje w fonnie oswi adczenia.

t 1. W przypadku w"!tpl iwosci co do prawdziwosc i takiego oswiadc zenia pracodawca mote

poprosic pracov.m ika

0

okazan ie odpowiednich dok umentow (np. PIT za poprzedni rok,

dok umenty potwierdzaj'1ce fakt leczenia itp.).
12. Dokumenty te nie s'1 kopiowane i przechowywane przez pracoda wc y. a jedynie okazywane
przez pracownika do

wg)~du.

13. Pracodawca nie gro madzi danych nad miernych an i nie przetwarza ich w innych celach.
an iZeli przyznanie sv\'iadczenia z Fund uszu.

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Kierown ikowi Wydzialll Organi zacyjnego.
§ 3. Zarlildzen ie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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