
D.0201.20.2021

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 20

Dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu

z dnia 03 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Archiwum Państwowym we Wrocławiu

Na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r.   
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 746), oraz § 13 ust. 2. pkt. 7 Statutu Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu wprowadzonego Decyzją Nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych     
z dnia 15 marca 2016 r., zmienioną Decyzją Nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych zmienioną Zarządzeniem Nr 25 Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych, zarządzam, co następuje:

§ 1

I. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10 
Dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2021 r. zmienia 
się postanowienie § 13, który otrzymuje brzmienie:

 ”§ 13 Środki Funduszu przeznacza się na:

1. pomoc finansową bezzwrotną przyznawaną dla:
1) osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej                 

i materialnej,
2) osób uprawnionych dotkniętych wypadkami losowymi (jak np. przewlekła choroba 

pracownika, kradzież, pożar, wypadek itp.),
3) osób uprawnionych w przypadku śmierci pracownika lub członka rodziny czyli 

dziecka, współmałżonka, rodziców, 
4) dofinansowania do wypoczynku Pracowników oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,                

o których mowa w § 12 ust. 3 Regulaminu,
5) dofinansowania działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
6) dofinansowania świadczenia świątecznego dla pracowników i paczek świątecznych 

dla ich dzieci do ukończenia 14 lat (według rocznika) – Załącznik Nr 4 oraz Nr 5,
7) dofinansowanie świadczenia świątecznego dla emerytów i rencistów.

2. Zwrotną pomoc finansową na cele mieszkaniowe dla osób uprawnionych tj. remont        
i modernizację lokali mieszkalnych oraz uzupełnienie wkładów mieszkaniowych.”



II. W załącznikach Nr 2, Nr 4, Nr 5 do Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu                           
w „Oświadczeniu o wysokości dochodu brutto w gospodarstwie domowym            
z okresu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku” w pkt 1, 
słowo „netto” zastępuje się słowem „brutto”, - jako oczywistą omyłkę pisarską.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu
 Janusz Gołaszewski 
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