
Regulamin przyznawania pobyt6w leczniczych dla czlonk6w organizacji
zakladowych wchodzqcych w sklad

Federacji Zwiqzk6w Zawodowych Przemyslu Chemicznego, Szklarskiego

i Ceramicznego w Polsce

Rada Federacji Zwiqzk6w Zawodowych Przemyslu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego

w Polsce postanawia uruchomid co roczna akcjq przyznawania pobyt6w leczniczych

w Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Chemik" Sp. z o.o. z siedzibq w Dusznikach-Zdr6j.

Pobyty lecznicze finansowane bqdq przez FZZPChSziC w Polsce'

l. Zasady przyznawania bezplatnych pobyt6w leczniczych dla czlonk6w organizacji

zakladowych wchodzqcych w sklad Federacji Zwiqzk6w Zawodowych Przemyslu

Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce.

llo6i miejsc na tygodniowych pobytach leczniczych przyznawana jest organizacja

zakladowym przez Federacjq, zgodnie z kluczem uwzglqdniajqcym ich wielkoSi (liczba

czlonk6w, za kt6rych organizacja odprowadza sktadkq do Federacji).

llo56 czlonk6w organizacji
zakladowej

lloi6
turnus6w

Czas trwania

10 - 100 1 1 tydzierl w roku

101 - 200 2 2 tygodn e w roku

201 - 300 3 3 tygodn e w roku

301 - 400 4 4 tygodn e w roku

401 - 500 5 5 tygodn w roku

501 - 500 6 6 tygodn w roku

Powyiej 601 7 7 tygodn w roku

Cykl rozliczeniowy przydzialu turnus6w wynosii bqdzie 12 miesiqcy, poczqwszy od

07.01.2019 r. do !5.72.2OI9 r.

Przydzial turnus6w nastEpi zgodnie z harmonogramem. Kolejnodi turnus6w przyslugujqcych

organizacjq zaktadowym w harmonogramie ustalona zostanie w drodze losowania podczas

posiedzen ia Rady Federacji.

PodstawE wyliczenia ilo6ci przyznanych turnus6w oraz kolejno5ci organizacji zakladowych

korzystajqcych z turnus6w bQdzie terminowe i bieiAce oplacenie skladki na rzecz Federacji.

llo6i przyznanych turnus6w oraz ich kole.jnoSi winna byi zgtoszona do Sanatorium w formie

pisemnej (w formie tabeli) do dnia 15 czerwca ka2dego roku.

ll. Organizacjapobyt6wleczniczych.

1. Jednotygodniowy turnus leczniczy zaczyna siq obiadem w poniedzialek i koticzy siq

Sniadaniem w niedzielq.
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Harmonogram przyznanych turnus6w organizacjom zakladowym zostanie
przekazany do 15 wrzeSnia 2019 r. przed rozpoczqciem cyklu rozliczen iowego.
Dopuszcza siq mo2liwo5i lqczenia tygodni, zostaje to w gestii organizacji zakladowej
w bezwzglqdnym uzgodnieniu z Biurem Federacji.
Organizacje zakladowe sq zobowiqzane do przekazania Federacji danych os6b, kt6re
bqdq korzystai z bezptatnych pobyt6w najp6iniej na 5 tygodni przed rozpoczqciem
tu rn usu.

Chqi wykorzystania przyznanych limit6w turnus6w winna byi zgloszona przez
Federacjq do Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Chemik" sp. z o.o. z siedzibq w Dusznikach-
Tdroj drogq elektronicznq na adres e-mail: receocia @chemikduszn iki. pl najp6iniej na
6 tygodni przed planowanym terminem rozpoczqcia turnusu.

Brak potwierdzenia z organizacji zakladowej uczestnictwa w przyznanym terminie
bQdzie traktowane jako rezygnacja z przyznanego limitu w danym cyklu
rozliczeniowym.
W sytuacji rezygnacji z miejsca inie poinformowaniu Federacji o tym fakcie
w terminie kr6tszym ni2 6 tygodni przed planowanym przyjazdem Organizacja
Zwiqzkowa zostanie obciq2ona kosztami tzw. pustostanu w wysoko(ci 300,00 zt/os.
Organizacja Zwiqzkowa pokrywa r6wnie2 koszt pustostanu w przypadku rezygnacji
osoby towarzyszqcej w terminie kr6tszym niZ 6 tygodni przed planowanym
przyjazdem.

6. lstnieje mo2liwoii przyjazdu na pobyt leczniczy z osoba towarzyszqcq. pobyt z osobq
towarzyszEcE musi byi uzgodniony z pracownikami recepcji Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,Chemik" Sp. z o.o. z siedzibq w Duszn ikach-Zdroju, przy czym
uzgodnienie musi nastApid najp6lniej na 6 tygodni przed planowanym rozpoczqciem
turnusu. Dane os6b towarzyszqcych winny byi zgloszone najp6lniej na 6 tygodni
przed planowanym rozpoczqciem tu rn usu.

Po potowie kaidego cyklu rozliczeniowego Prezydium przeprowodzi analizQ wykotzystanio
przez orgonizacje zoklodowe przyznonych limit6w pobyt6w leczniczych.
O wynikosh anolizy poinlormuje czlonk6w Rody Federacji.

?s, tt
A6!*w,^,

5.

\*'-u*'^

2.2/ I


