Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 18.11.2019 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Szkole Policealnej w Ełku
Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592) Dyrektor Szkoły Policealnej w Ełku, po rozpatrzeniu
wniosku Przedstawiciela Pracowników Szkoły Policealnej w Ełku, wprowadza się zmiany w
p. 9. w rozdziale Szczegółowe zasady, warunki i częstotliwość przyznawania świadczeń z
Funduszu oraz w p. 1. w rozdziale Spłata pożyczek Regulaminu Świadczeń Socjalnych
w Szkole Policealnej w Ełku w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Wraz z dniem obowiązywania niniejszego Regulaminu traci ważność Regulamin
Zakładowych Świadczeń Socjalnych z dnia 23.05.2019 r.
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostaje opublikowany na
stronie BIP jednostki oraz jest do wglądu w Sekretariacie i Księgowości szkoły.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uprawnieni do otrzymania świadczeń, którzy złożyli wnioski do dnia 18.11.2019 r.
korzystają z form pomocy określonych w Regulaminie Zakładowego Fundusz Świaeczeń
Socjalnych zgodnie z zasadami obowiązującymi od dnia 23.05.2019 r.

Ełk, 18.11.2019 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Dyrektora
Szkoły Policealnej w Ełku
nr 13/2019 z dnia 18.11.2019 r.

REGULAMIN
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Szkole Policealnej w Ełku

Postanowienia ogólne
1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:
1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z
2017r.,poz. 2191);
2) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881)
3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189);
4) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108);
5) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz.
922);
6) Rozporządzenie Ministra Pracy I polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie
sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ZFŚS
(Dz. U. Nr 43, poz. 349);
7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO (Dz. Urz. UE z 2016 r. L119,
s.1).
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Szkole , rozumie się przez to Szkołę Policealną w Ełku;
2) Pracodawcy, rozumie się przez to Szkołę Policealną w Ełku reprezentowaną przez
Dyrektora szkoły;
3) Funduszu , rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Coroczny odpis podstawowy tworzy się z :
1) odpisu dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej , przeciętnej w
danym roku kalendarzowym , liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym
wymiarze zajęć ( po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do
faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny
wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej , określonej dla pracowników państwowej sfery
budżetowej na podstawie art.5 pkt. 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
ustalonej corocznie w ustawie budżetowej;
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2) odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami w wysokości corocznego odpisu
podstawowego, na jednego zatrudnionego w wysokości 37,5% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w
drugim półroczu roku poprzedniego , jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu
stanowiło kwotę wyższą;
3) odpisu dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez
nich emerytur i rent;
4) odpisu dla emerytów i rencistów ( niebędących nauczycielami) w wysokości 6,25%
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku
poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z
tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
4. -Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
-Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok
następny.
-Kwota odpisu podstawowego i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy jest
zgodna z art. 53 ustawy KN i z art. 5 ustawy o ZFŚS.
-Odpisy i zwiększenia tworzą jeden fundusz.
-Kwota odpisu podstawowego i zwiększeń podlega przekazaniu na rachunek bankowy
Funduszu w terminie i wysokości określonej w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS.
-Świadczenia wypłacane z Funduszu podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Fundusz zwiększa się o:
-Odsetki od środków Funduszu pochodzących od oprocentowanych środków na
rachunku bankowym.
6. Pracodawca może powołać roboczy zespół socjalny złożony z przedstawicieli
pracowników i emerytów.
W skład „roboczego zespołu socjalnego” wchodzą:
- nauczyciel emerytowany z MZS i Szkoły Policealnej w Ełku
- nauczyciel czynny zawodowo
- przedstawiciel administracji szkoły
- przedstawiciel obsługi szkoły
Zadaniem roboczego zespołu socjalnego jest opiniowanie wniosków o świadczenia
socjalne.
7. Treść regulaminu Funduszu jest ogólnie dostępna i wydawana na każde żądanie osoby
uprawnionej.
Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
1. Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są:
- pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
na podstawie mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony i określony oraz
członkowie ich rodzin;
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-pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich , rodzicielskich,
wychowawczych, nauczyciele przebywający na urlopach zdrowotnych oraz
członkowie ich rodzin;
-emeryci i renciści – byli pracownicy, dla których Medyczne Studium Zawodowe w
Ełku, Szkoła Policealna w Ełku oraz na podstawie Uchwały Nr 28/64/00
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 maja 2000r.- Medyczne Studium
Zawodowe w Piszu, była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobranie
świadczenia emerytalnego lub rentowego,
w tym osoby na świadczeniu przedemerytalnym, świadczeniu kompensacyjnym oraz
członkowie ich rodzin;
2. Za członków rodziny osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu
uważa się:
- współmałżonków prowadzących z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe
pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz
przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków-nie
dłużej niż do dnia ukończenia 18 lat, a jeżeli się kształcą, to do czasu ukończenia
nauki, nie dłużej niż do dnia ukończenia 25 lat życia;
-dzieci wymienione w pkt. 1, jeżeli w stosunku do nich orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek;
- członkowie rodzin wymienieni w pkt. 1,2 i 3 po zmarłych pracownikach, jeżeli
byli na utrzymaniu osoby zmarłej i uzyskali po niej prawo do renty rodzinnej.
2. Pierwszeństwo korzystania ze świadczeń socjalnych przysługują uprawnionym :
-o niskich dochodach na osobę w rodzinie ;
- wychowujących samotnie dzieci, wykazującym niski dochód na osobę w rodzinie;
- posiadający rodziny wielodzietne o niskim dochodzie na osobę w rodzinie;
- mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, kosztownej
opieki i leczenia oraz wychowujące dzieci częściowo lub całkowicie osieroconeo niskim dochodzie na osobę w rodzinie.
Przeznaczenie Funduszu
1. Środki Funduszu są przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej organizowanej
przez Pracodawcę na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w tym:
- świadczenia urlopowe dla nauczycieli (art.53 KN);
- dopłaty do wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym
zakresie;
- wypoczynku w dni wolne od pracy organizowanego w formie działalności sportoworekreacyjnej (wycieczki turystyczno-krajoznawcze, rajdy, biwaki, kuligi, bilety wstępu
do obiektów sportowo-rekreacyjnych);
- działalność kulturalno- oświatową w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i
rozrywkowych oraz dopłat do ceny biletów wstępu na takie imprezy(zakup karnetów
na basen, siłownię, fitness),
- wypoczynek dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 w formie zorganizowanej np.:
kolonie, obozy, zimowiska, białe i zielone szkoły;
- paczki noworoczne( świąteczne) dla dzieci od urodzenia do lat 14 włącznie;
-udzielanie osobom uprawnionym będącym w trudnej sytuacji życiowej, materialnej,
finansowej bezzwrotnej pomocy w formie zapomogi losowej;
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- udzielanie pomocy finansowej dla osób uprawnionych ze względu na wzmożone
wydatki w okresie jesienno-zimowym;
- udzielanie pomocy finansowej dla osób uprawnionych ze względu na wzmożone
wydatki w okresie wiosennym;
-w miarę posiadanych środków nauczyciel może skorzystać dodatkowo z
dofinansowania do wypoczynku letniego na zasadach przyjętych w niniejszym
regulaminie;
- udzielanie pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe;
Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu
1.
Przyznawanie świadczeń z Funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej,
rodzinnej, materialnej osoby uprawnionej.
2.
Jedynym kryterium różnicującym dostęp do świadczeń jest kryterium socjalne,
co powoduje, że świadczenia z Funduszu mają charakter uznaniowy, a nie należny.
3.
Świadczenia finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co
oznacza, że osoby niekorzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego
tytułu.
4.
Negatywnie zaopiniowane wnioski osób uprawnionych ubiegających się o
dopłatę z Funduszu nie wymagają uzasadnienia, a decyzja Pracodawcy odmawiająca
dopłaty jest ostateczna.
5.
Wysokość pomocy finansowej zależy od ilości środków zgromadzonych na
rachunku Funduszu oraz od kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych
celów zapisanych w rocznym preliminarzu wydatków.
6.Osoby uprawnione, starające się o pomoc bądź świadczenie socjalne, składają
każdorazowo pisemne wnioski( nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla
nauczycieli -art. 53KN).
7. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu starające się o świadczenia, wraz
z pisemnym wnioskiem składają oświadczenia o wysokości dochodów brutto
osiągniętych w gospodarstwie domowym(po odliczeniu kosztów uzyskania
przychodu i składek ZUS ) wszystkich członków rodziny wspólnie gospodarujących w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku .
Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 kodeksu postępowania
cywilnego. Prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu, potwierdzona
własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej na mocy art. 271 kodeksu karnego. Niezłożenie oświadczenia
jest równoznaczne z brakiem spełnienia kryterium socjalnego, a co za tym idzie
z brakiem przyznania świadczenia.
8. Pracodawca rozpatrując wnioski o przyznanie świadczenia finansowanego z
Funduszu, w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, może żądać od składającego wniosek, dokumentów
potwierdzających te dane(zaświadczenia o dochodach pracownika z innego
zakładu pracy, dochodach współmałżonka, dziecka , zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, decyzji z PUP o wysokości pobieranego zasiłku,
decyzji o przyznaniu emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego.
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Nieprzedłożenie tych dokumentów jest równoznaczne z brakiem złożenia wniosku
o przyznanie świadczenia . Podstawę do ustalenia ulgowych usług stanowi
dochód przypadający na osobę w rodzinie.
9. Wymagane przez Pracodawcę złożenie oświadczenia o sytuacji życiowej
i rodzinno-materialnej pracownika w celu ustalenia wysokości świadczenia
pozostaje w zgodzie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.o ochronie
danych osobowych(Dz. U. z 2016r., poz. 922).
10. W razie stwierdzenia, że osoba uprawniona złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu, przedłożyła sfałszowane dokumenty lub wykorzystała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo
korzystania ze świadczeń socjalnych w zakładzie pracy przez okres jednego roku.
11. Dochód powyżej 7000,00 na osobę w rodzinie dyskwalifikuje z otrzymania
świadczenia z Funduszu.
Tabela odpłatności za wczasy zorganizowane we własnym zakresie, przez biura
podróży oraz kolonie lub obozy dla dzieci na terenie kraju i za granicą
Dochód na jedną osobę Dofinansowanie do stawki
bazowej
I
do 2250,00
100%
II 2251,00- 3375,00
90%
III 3376,00- 4500,00
70%
IV 4501,00- 7000,00
50%
Stawka bazowa: dobowa stawka diety podróży służbowej na terenie kraju x 14 dni urlopu
STAWKA DIETY MOŻE BYĆ MODYFIKOWANA W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANYCH ŚRODKÓW W
DANYM ROKU!!!
Tabela odpłatności za wycieczki organizowane przez Szkołę
Dochód na jedną osobę % dopłaty przez pracownika
I
do 2000,00
55%
II 2001,00-3000,00
60%
III Powyżej 3001,00
65%
Dopłata do wypoczynku urlopowego nie przysługuje osobie uprawnionej w przypadku
przebywania jej za granicą kraju jednorazowo dłużej niż 6 miesięcy.
Świadczenia socjalne w postaci pomocy finansowej na okoliczność wzmożonych
wydatków w okresie wiosennym i jesienno-zimowym kształtują się według tabeli:
Dochód na jedną osobę % od ustalonej wartości
pomocy rzeczowej
I
do 2250,00
100%
II 2251,00-3375,00
90%
III 3376,00-4500,00
70%
IV 4501,00-7000,00
50%
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Szczegółowe zasady, warunki i częstotliwość przyznawania świadczeń z Funduszu
1.
O dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie
można ubiegać się jeden raz w roku kalendarzowym. Warunkiem jest przebywanie
nieprzerwanie 14 dni na urlopie, zgodnie z kartą urlopową wystawioną przez
Pracodawcę (Wymóg ten nie dotyczy emerytów i rencistów.) Świadczenie wypłacane
jest zgodnie z tabelą dopłat. Dofinansowanie wypoczynku organizowanego we
własnym zakresie przyznawane jest w oparciu o złożony wniosek i oświadczenie .
Wniosek należy złożyć do 31 maja każdego roku.
2. O dofinansowanie do wypoczynku w formie zorganizowanej dla dzieci i młodzieży do
lat 18 osób uprawnionych można ubiegać się jeden raz w roku kalendarzowym.
Świadczenie wypłacane jest zgodnie z tabelą dopłat. Do wniosku należy dołączyć
fakturę potwierdzającą poniesione koszty.
3. O paczkę noworoczną (świąteczną) dla dzieci można ubiegać się jeden raz w roku
kalendarzowym. Taką formę pomocy przyznaje się na dziecko, od urodzenia do lat 14
Wiek dziecka określany jest na podstawie rocznika, a nie daty urodzenia.
Wniosek o wyżej wymienioną pomoc należy złożyć w terminie do 31 października
każdego roku.
4. O zapomogę finansową mogą ubiegać się osoby, które są w trudnej sytuacji
życiowej, rodzinnej, zdrowotnej lub finansowej. Do wniosku należy dołączyć
dokumentację potwierdzającą jego zasadność.
5. Jeden raz w roku kalendarzowym, w okresie zimowym, osoby uprawnione mogą ubiegać
się o pomoc finansową w związku ze wzmożonymi wydatkami w tym okresie.
Wniosek należy składać w terminie do 30 listopada.
6. Jeden raz w roku kalendarzowym, w okresie wiosennym, osoby uprawnione mogą
ubiegać się o pomoc finansową w związku ze wzmożonymi wydatkami w tym okresie.
Wniosek należy składać w terminie do 15 marca.
7. Aby uzyskać świadczenie na dzieci, które ukończyły 18 lat życia i kontynuują naukę
należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły lub ksero legitymacji (ucznia, studenta).
8. O zapomogę losową mogą ubiegać się osoby dotknięte wypadkami losowymi,
powodującymi pogorszenie sytuacji życiowej, finansowej, rodzinnej. Za takie
uważa się: indywidualne zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, chorobę (potwierdzoną
zaświadczeniem lekarskim) uniemożliwiającą wykonywanie pracy lub powodującą
istotne skutki finansowe,. Wniosek o taką zapomogę powinien być złożony w czasie nie
dłuższym niż 3 miesiące od daty wystąpienia zdarzenia. Takie osoby otrzymują
zapomogę na zasadzie priorytetu. Wysokość zapomogi nie może być wyższa niż
aktualne najniższe wynagrodzenie.
9. Osobami uprawnionymi do otrzymania zwrotnej pomocy finansowej na cele
mieszkaniowe są pracownicy oraz emeryci i renciści. Pożyczka może być udzielona
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po spłacie poprzedniej bez okresu karencji w zależności od posiadanych środków.
Wysokość pożyczki na remont lub modernizację mieszkania ustala się w wysokości:
do 5000,00 złotych.
W przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy współmałżonków, prowadzących
jedno gospodarstwo domowe pożyczka może być przyznana każdemu z nich.
Wysokość pożyczki na budowę domu lub wykup mieszkania ustala się w kwocie
9000,00 dla pracowników. Oprocentowanie pożyczki wynosi zero procent.
Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia dwóch osób – przy czym co najmniej jedna
z nich musi być czynnym pracownikiem pożyczkodawcy.
Pracownik lub emeryt może być jednoczesnym poręczycielem dla dwóch pożyczek.
Osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa odpowiedni wniosek.
Spłata pożyczek
1. W przypadku pożyczki na remont okres spłaty ustala się na 18 miesięcy, z możliwością
wcześniejszej spłaty.
2. W przypadku pożyczki na budowę domu okres spłaty ustala się na 36 miesięcy,
z możliwością krótszego okresu spłaty, określonego indywidualnie w umowie.
3. Spłata ustalonych rat pożyczki następuje od następnego miesiąca po otrzymaniu.
Na prośbę pożyczkobiorcy zawartej w umowie , spłata może nastąpić od miesiąca
otrzymania pożyczki.
4. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika, pożyczka podlega
natychmiastowej spłacie.
5. Osobom zwolnionym z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (reorganizacja,
likwidacja), niespłacona pożyczka ulega umorzeniu.
6. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy następuje całkowite umorzenie niespłaconej
pożyczki.
7. W przypadku przejścia na emeryturę lub rentę nie spłacona pożyczka podlega
ponownemu poręczeniu i podpisaniu zgody przez poręczycieli i zatwierdzeniu
przez Pracodawcę.
8. W wypadkach losowych, takich jak zalanie mieszkania, pożar, kradzież oraz bezrobocie
współmałżonka, powodującego utratę zdolności spłaty pożyczki, pożyczkobiorca
może ubiegać się o:
- zawieszenie spłaty pożyczki na czas 3 miesięcy
- umorzenie do wysokości 50% (w szczególnych przypadkach)
- umorzenie całkowite
9. Decyzję o zawieszeniu lub umorzeniu pożyczki podejmuje Pracodawca po zasięgnięciu
opinii roboczego zespołu socjalnego i po uzgodnieniu z przedstawicielem załogi.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2019
2. Traci moc regulamin obowiązujący od 26 lutego 2009 roku.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące

7

przepisy prawa.
4. Dyrektor w porozumieniu ze związkami zawodowymi w szczególnie uzasadnionych
przypadkach może wprowadzić zmiany aneksami.
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest funduszem spożycia zbiorowego
i nie może być dzielony po równo.
Klauzula informacyjna
Ochrona danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS
W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej
RODO, Szkoła Policealna w Ełku informuje, że:
Administratorem danych osobowych osób uprawnionych jest Szkoła Policealna w Ełku ul.
Bahrkego 2B reprezentowana przez Dyrektora pana Romana Wyrwas.
Inspektorem ochrony danych jest pan Artur Dobkowski przedstawiciel firmy „ARNET”
ul. Mickiewicza 4/7 19-300 Ełk.
Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z Funduszu są przetwarzane w celu
realizacji zadań administratora związanych z działalnością socjalną.
Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych w związku z art.6 ust. 1 lit.c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych.
Dane osobowe osób uprawnionych nie będą udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się o
świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub
roszczeń, zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Po upływie tego okresu dane
osobowe osób uprawnionych są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie .
Osobie uprawnionej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na
zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
- wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń
socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
1. Wszystkie dokumenty w sprawach socjalnych składa się w zamkniętych
opisanych kopertach z wyraźnym oznaczeniem wnioskodawcy i rodzaju
dokumentu.
2. Dokumenty składane są indywidualnie przez każdego uprawnionego do
korzystania z Funduszu.
3. Powyższe dokumenty przedkłada się do sekretariatu szkoły bez ich
uprzedniego otwierania.
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4. Dokumenty w zamkniętych kopertach trafiają do księgowości.
Regulamin wchodzi w życie po podpisaniu przez strony i ogłoszeniu przez Pracodawcę.

Uzgodniono
z Przedstawicielem Pracowników
Szkoły Policealnej w Ełku

Zatwierdził:
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Policelanej w Ełku nr 13/2019 z dnia 18.11.2019 r.

……………………………………………………….……….
Nazwisko i imię

………………………………………………………………..
Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE
Osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚS Szkoły Policealnej w Ełku
Oświadczam, że




na podstawie informacji wynikającej z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) o przetwarzaniu danych osobowych moich i członków mojej rodziny w
celu korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Policealnej w Ełku
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu postępowania o przyznanie świadczeń z ZFŚS zgodnie z
przepisami. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych Szkoła Policealna w Ełku ,ul. Bahrkego 2B.Wiem,
że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Podstawą przetwarzania danych
wnioskodawcy jest Regulamin ZFŚS Szkoły Policealnej w Ełku, który został ustalony na podstawie art. 8ust. 2 ustawy z dnia 4 marca
1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i uzgodniony ze związkami zawodowymi.
………………………………..……………………………..

WNIOSEK

podpis wnioskodawcy

( o wypłatę: zapomogi losowej, dopłaty do wypoczynku , świadczenia w związku ze
wzmożonymi wydatkami wiosennymi, świadczenia w związku ze wzmożonymi wydatkami
jesienno-zimowymi, dofinansowania do wypoczynku dzieci, zakupu biletów, karnetów,
dopłaty do wycieczki…)
Małżonek: …………………………………………………………….………………..
Dzieci……………………………………………………………………………………….
Mam następującą sytuację życiową, rodzinną i materialną:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
Łączne dochody brutto (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek ZUS) wszystkich
członków mojej rodziny wspólnie gospodarujących w miesiącu poprzedzającym datę
złożenia wniosku wyniosły ………………….…………….., co w przeliczeniu na osobę stanowi kwotę
…………………………………….
Jednocześnie oświadczam, że uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych.
Zostałem poinformowany, że wniosek złożony bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych podlega zwrotowi lub zniszczeniu w przypadku, gdy kontakt z wnioskodawcą jest
niemożliwy lub utrudniony. Kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość przychodu,
które zostaną dostarczone do pracownika do spraw socjalnych będą na bieżąco
weryfikowane i zwracane wnioskodawcy.
……………………………………………………..

…………………………………………………….

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek

data i podpis wnioskodawcy
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Policelanej w Ełku nr 13/2019 z dnia 18.11.2019 r.

UMOWA
o przyznanie pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe
uprawnionym pracownikom i emerytom szkoły
zawarta w dniu ………………..………….. pomiędzy Szkołą Policealną w Ełku zwaną dalej Zakładem
w imieniu którego działa mgr Roman Wyrwas – dyrektor
a Panią/Panem……………………………………………………….………………………………………………….
(imię i nazwisko pożyczkobiorcy)

zamieszkałym ………………………………………………………………………..………………………………….
(adres z kodem pocztowym)

zwanym dalej pożyczkobiorcą.

§1
Na podstawie decyzji z dnia ……………………….. Zakład przyznaje pożyczkobiorcy ze środków
ZFŚS - pomoc na cele mieszkaniowe w postaci ……………………………..….…………………………….
(pożyczki)

w wysokości ……………… słownie złotych ………………………………………………………………………….
z przeznaczeniem na …………………………………………..…………………………………………………………..
§2
Wypłacona pożyczka na konto pożyczkobiorcy o numerze:

podlega spłacie w ……………… ratach miesięcznych. Okres spłaty pożyczki wynosi ……………….
miesięcy. Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia ……………………………….
w wysokości: 1 rata………………, ………….. następnych rat po …………………..…………
§3
Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacać raty pożyczki w kwotach i terminach ustalonych
w umowie na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w banku.
§4
Nie spłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
1) zaniechania terminowej spłaty pożyczki przez okres 3 kolejnych miesięcy;
2) zaprzestania spłaty pożyczki bez podania przyczyn
§5
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu ZFŚS
oraz powszechnie obowiązujące przepisy i zasady prawa cywilnego.
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§7
1) Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są postanowienia Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych i niniejszej umowy, którą podpisuje.
2) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

……………………………….……
(miejscowość i data)

…………………………………………………………
(imię i nazwisko pożyczkobiorcy)

Dowód osobisty: seria i numer…………………………………….
wydany przez ……………………………………………………
w ……………………………………………………….……………..
Poręczenie spłaty:
W razie nie uregulowania należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę,
wyrażamy zgodę jako solidarni współodpowiedzialni na pokrycie nie spłaconej kwoty z
naszych wynagrodzeń za pracę:
1. Pan/i………………………………….…………………..zam……………………………………….…………………….
DO seria i numer……………………..……………wydany przez……………………………….…………………….
…………..…………………………………………………..
(data i czytelny podpis)

2. Pan/i………………………………….…………………..zam……………………………………….…………………….
DO seria i numer……………………..……………wydany przez……………………………….…………………….
…………..…………………………………………………..
(data i czytelny podpis)

Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz złożonych przez nich
podpisów.
…………………….…………………………..
podpis dyrektora
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Policelanej w Ełku nr 13/2019 z dnia 18.11.2019 r.

WNIOSEK
o przyznanie paczki świątecznej (noworocznej) dzieciom do lat 14
Imię i Nazwisko wnioskodawcy: …………………………………………………………………….…………………….
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………
Proszę o przyznanie paczki świątecznej(noworocznej) dzieciom do lat 14
……………………………………………….………………………….
……………………………………………….………………………….
……………………………………………….………………………….
……………………………………………….………………………….
Ja niżej podpisan…, niniejszym oświadczam, że
1) mam następującą sytuację życiową, rodzinną i materialną: …………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Łączne dochody brutto (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu i składek ZUS płatnych
przez pracownika) wszystkich członków mojej rodziny wspólnie gospodarujących w miesiącu
poprzedzającym datę złożenia wniosku wyniosły …………………………..……………………
co w przeliczeniu na osobę w rodzinie stanowi kwotę.………………………………………..
Jednocześnie oświadczam, że uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233KK potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych. Zostałem poinformowany, że wniosek złożony bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych podlega zwrotowi lub zniszczeniu w przypadku, gdy kontakt z wnioskodawcą jest niemożliwy lub utrudniony.
Kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość przychodu, które zostaną dostarczone do pracownika do spraw
socjalnych będą na bieżąco weryfikowane i zwracane wnioskodawcy.
Oświadczam, że na podstawie informacji wynikającej z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) o przetwarzaniu danych
osobowych moich i członków mojej rodziny w celu korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Szkoły Policealnej w Ełku
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu postępowania o przyznanie świadczeń z ZFŚŚ
zgodnie z przepisami. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Szkoła Policealna w Ełku,
ul. Bahrkego 2B. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.
Podstawą przetwarzania danych wnioskodawcy jest Regulamin Funduszu Szkoły Policealnej w Ełku, który został ustalony na
podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i uzgodniony ze
związkami zawodowymi.

…………………………………..……….
Miejscowość i data

……………………………………………………
podpis

Wyrażam zgodę na potrącenie należnego podatku ( po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 1000,00) z mojego
wynagrodzenia .

…………………………………..……….
Miejscowość i data

……………………………………………………
podpis

