
Regulamin przyznawania pobytów leczniczych dla członków organizacji
zakładowych wchodzących w skład

Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chem icznego, Szkla rskiego
iCeramicznego w Polsce

obowiązuiący w roku 2O2O

Rada Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego
w Polsce postanawia uruchomić co roczną akcję przyznawania pobytów leczniczych
w Sanatorium ,,Chemik" Sp. z o,o, w Dusznikach Zdroju dla członków organizacji
związkowych, którym to organizacjom przysługują uprawnienia zakładowych organizacji
związkowych w rozumieniu art.251ust.1 ustawy z dnia 23.05,1991 r o związkach zawodowych
(Dz.U. z2OL9 r, poz,263), zwanych w dalszej części Regulaminu organizacjami zakładowymi,
zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i

Ceramicznego w Polsce ( dalej FZZPChSz|C).

Pobyty lecznicze finansowane będą przezFZZPChSziC w Polsce.

l. Zasady przyznawania bezpłatnych pobytów leczniczychdla członków organizacji
zakładowych wchodzących w składFederacji Związków Zawodowych Przemysłu
Chemicznego, Szklarskiego iCeramicznego w Polsce.

lloŚĆ miejsc na tygodniowych pobytach leczniczych przyznawana jest organizacjom
zakładowym przez Federację, zgodnie z kluczem uwzględniającym ich wielkość (liczba
członków, za których organizacja odprowadza składkę do Federacji za pierwszy i drugi
kwartał).

l lość członków orga nizacji
zakładowei

!lość."

turnusów
czas trwania

10 _ 100 L 1tydzień w roku
101 _ 200 2 2 tygodnie w roku
201 - 300 3 3 tvsodnie w roku
301 - 400 4 4 tvgodnie w roku
401 - 500 5 5 tygod'n w roku
501 _ 600 6 6 tygodn w roku

601 7 7 tygodn w roku

Przydział turnusów nastąpi zgodnie z harmonogramem. Kolejność turnusów przysługujących
organizacjom zakładowym w harmonogramie ustalona zostanie w drodze losowania podczas
posiedzenia Rady Federacji w dniu 01.10.2019r
Podstawą do skorzystania z przyznanych turnusów będzie terminowe i bieżące opłacenie
składki na rzecz Federacji oraz terminowe przesłanie ankiety statystycznej.



ll. Organizacja pobytów leczniczych.

1. 'Jednotygodniowy turnus leczniczy zaczyna się obiadem w poniedziałeki kończy się
śniadaniem w niedzielę.

2, Harmonogram przyznanych turnusów organizacjom zakładowym zostanie przekazany

do 10 październ ika 20L9 roku przed rozpoczęciem cykl u rozl iczeniowego.
3. Dopuszcza się możliwość łączenia tygodni, zostaje to w gestii organizacji zakładowej

w bezwzględnym uzgodnieniu z Biurem Federacji.
4. Organizacje zakładowe są zobowiązane do przekazania skierowania z danymi osób,

które będą korzystać z bezpłatnych pobytów najpóźniej na 8 tygodni przed

rozpoczęciem turnusu do Biura Federacji
5. Brak przekazania z organizacji zakładowej skierowania do Biura Federacji w

wyznaczonym w pkt 4 terminie tj. 8 tyg przed rozpoczęciem turnusu będzie
traktowane jako rezygnaĄa z przyznanego limitu w danym cyklu rozliczeniowym.

6. W sytuacji rezygnacji z przyznanego miejsca i nie poinformowaniu Biura Federacji o
tym fakcie w terminie nieprzekraczającym 8 tygodni przed planowanym przyjazdem

Organizacja Zakładowa zostanie obciążona kosztami tzw. pustostanu w wysokoŚci
300 zł, od osoby W przypadku nieopłacenia kosztów pustostanu Organizacja taka
traci prawo do pobytu leczniczego w roku następnym.

7.W sytuacji edy skierowanie zostanie przestane przez Organizację Zakładową a osoby ze
skierowania nie dojadą do Sanatorium koszty pustostanu pokrywa Organizacja
Zakładowa 300 zł, od osoby W przypadku nieopłacenia kosztów pustostanu

Organizacja taka traci prawo do pobytu leczniczego w roku następnym,
8. lstnieje możliwość przyjazdu na pobyt leczniczy z osobą towarzyszącą w miarę

posiadania wolnych miejsc przez Sanatorium ,,Chemik". Osoba towarzysząca będzie
zobowiązana uiścić opłatę za pobyt według preferencyjnych cen przygotowanych dla

członków organizacji zakładowych zrzeszonych w Federacji. Pobyt z osobą
towarzyszącą musi być uzgodniony z Biurem Federacji, przy czym uzgodnienie musi
nastąpić najpóźniej na 8 tygodni prze{ planowanym rozpoczęciem turnusu. Dane
osób towarzyszących winny być zgłoszone najpóźniej na 8 tygodni przed planowanym
rozpoczęciem turnusu. na skierowaniu wraz z danymi osoby która będzie korzystać z

bezpłatnego pobytu do Biura Federacji
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