
Regulamin
pnyznawa n ia pobytów leczn iczych dla człcnków rrrganizacji zakladowych

wchodzących w sklad
Federacj i Zwiąrków Zawodowych Przemysłu Chemicz§egą §zkla rskiego

l Ceramicunego w Polsce

R lda Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego

\^ polsce postanawia uruchomic co roczną akc.]ę przyznawania pobytów leczniczych

!Ą §anatorium lJzdrowiskowe,,Chemik" Sp. 7a.a, z sledzibą w Dusznikach-Zdrój,

P:byty lecznicze finansowane będą przez FL7?Cb§ziC w Polsce,

l. Zasady przyznawania bezplatnych pobytów leczniczych dla czlonków organizacji

zakladowych wchodzących w sklad Federacji Związków Zawodowych PrzemYsłu

Chemicznego, §zklarskiego i Ceramicznego w Polsce,

llość miejsc na tygodniowych pobytach leczniczych przyznawana jest organizacją

zakładowym przez Federację, zgodnie z kluczem uwzględniającym ich wielkoŚĆ {liczba

członków, za których organizacja odprowadza składkę do Federacji}.

l!ość czlonków organizacji
rakladowej

llość
turnusów

czas ttwania

10 _ 100 1 1tydzisń w roku

101 _ 200 2 2 tygodnie w roku

201 - 300 3 3 tvgodnie w roku

301 * 400 4 4 tygodnie w roku

401 - 500 5 5 tvsodni w roku

501 - 600 6 6 *godniw roku

Powvżej 601 7r. 7 tvgodni w roku

cykl rozliczeniowy przydzialu turnusów wynosić będzie 12 miesięcy.

p:zydziai turnusów nastąpi zgodnie z harmonogramem. KolejnoŚĆ turnusów PrzYsługującYch

crganizacją zakładowym w harmonogramie ustalona zostanie wdrodze losowania Podczas

posiedzelia Rady Fe deracji.
podstawą wyliczenia ilości przyznalych turnusów oraz kolejności organizacji zakładowYch

k:rzystających z turnusów będzie terminowe ibieżące opłacenie sktadki na rZe.Z Federacji.

Eieżące przesyłanie ankiet 5tatystycznych i optacanie na bieżąco składek n3 rzecż Federacji

będzie waru:rkiem pobytu leczniczego w Sanatorlum uzdrowiskowym Chemik SP, z o,o,

c:lonków poszczególnych organIzacji związkowych wchodzących w skład Federacji.

l1:ść przyznanych turnusów oraz ich kole.iność winna być zgtoszona do Federac"ii w formie

p isemnej (w formie tabeii) na trzy miesiące przed zakończeliem poPrzedniego cYklu

r lzliczeniowego.

Organizacja pobytów leczniczych

.lednotygodniowy tulnus leczniczy zaczyna się obiadem w poniedziałek i kończY się

śniadaniem w niedzielę.
Harmonogram przyznanych turnusów organrzacjom zakładowym zostanie

przekazany danego roku przed rozpoczęciem cyklu rozliczeniowego,

ll.

1.



3. Lopuslc,za srę nlozliwosc tącłenla tygodli, zo5ta,]c to w gestlI organlracji zakładow,;
w bezwzględnym uzgodnreniu z Biurenl Federacji.

jl. Doptlszcza !i{ morliwosl 7mlany lcrminLi pobytu mlędzy organlzacjamI p -l

rvc;esniejszyn poinfornrowanlu 8itt ra Federac1l
organizacje .:kladowe są zobowlązane do przekazanła danych osob, które nęcl
korzystac u berpłalnych pobytorv n;l1poznlej na 6 tygodnt przerl rOżpOczqclel 1

t u fn Usu.

Chęc wykorzy§lania przyznanych limitow turnu§ow winna byc zgloszona do lede rarii
w katowicach drogą elektroniczną na zloźonym druki :kierowania na adres e-ma ,

feQlgqltąq]bemikow@interia.p; najpoźnle1 na 10 tygodnl prze d pIanowanyr r
terminem rozpoczęcia turnuSU,
Brak potwierdzenia r organizacji zakladowej uczestnictwa w prlyrnanym terminle
będaie traktowane iako re:ygnacja z przylnane8o limitu w danym cykl.r
rozliczeniowym.
l§tnieję możiiwośc przyiazdu na pobyt leczniczy z osobą lowarzyszącą w mlal;
posradanla wolnych mlejsc prż§; Sanalorilm Uzdrclwiskow:
,,Chemlk" 5p. r o.o. z siedu ibą w Dusznikach.Zdrói. Osoba towarzysząca będz :l

zobowiązana utścic oplatę u a pobyt według preferencyjnych cen prZyg0towanych d a

czlonkow związkow, Pobyi : asobą towarzyszącą mu5l Dyc uzgodniony ]
pracorvnikaml recepc.ji Sanatorium l];rJrowiskowego ,,Chemik" Sp, z o,o. z siedzibą
,,v §us:nikach-Zdroiu, prly.zym uzgodnienie nlusr nastąpic na,lpóźniei na 10 tygod;li
przed planowanym rozpoczęclenl turnu5u Dane osob lowarryszących winny irrc
rgloszone najpoźniej na 6 tygodni przed planowanym rorpoczęciem turnu§,].
Rererwac,;a dla osob towarzvszących podIega zasadom politvki rezerwar 1l

obowlązu;ące1 w §anatorlum ri potw;erdżenienl rezerwacji iest wplar;
bezzwrotnego zadatku w wysokości 30 % kcsztów pobytu.

Po połowie kaźdega cyklu rozliczeniowego Prezydium przeprowadzi analizę wykarzystarue
przez arganizacje nkłgdowe przyznanych limitów pobytów leczniuyctł.
O wynikach analizy poinformuje czlonków flady Fbderacji.
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