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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego 

ul. Łuczkiewiczów 12, 33-190 Ciężkowice 

tel. / fax 14 651 10 80; www.umistrzapaderewskiego.pl 

 

 

Ciężkowice, dn. 30 marca 2022 r. 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

Nr 8/2022 

 

 

 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego 

w Ciężkowicach w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego 

w Ciężkowicach. 

 

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1352 ), ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 

263 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karty Nauczyciela (dz. U. z dnia 2019 r. poz. 2215 

z późn. zm. ), rozporządzenia MPiPS z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania  przeciętnej 

liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz. U. 

z 2019 r. poz. 349 ) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadza się Aneks nr 1 z dnia 30 marca 2022 r. do „Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Ciężkowicach. 

 

§ 2 

 

Aneks stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do Zarządzenia nr 8/2022 Dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach w Ciężkowicach 

 

 

Aneks Nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach z dnia 30 marca 2022 r. 

 

 

§ 1 

 

W Regulaminie Zakładowego  Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1. § 25 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

1. Do przetwarzania danych osobowych zawartych we wnioskach o przyznanie świadczenia oraz 

załącznikach, które zawierają dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 

1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 21)), mogą być dopuszczone 

wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez 

pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich 

w tajemnicy. Upoważnienie stanowi załącznik nr 6 do regulaminu. 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o świadczenie, członków 

ich rodziny i innych osób, których dane pozyskano na wniosku lub innych dokumentach złożonych w 

ramach przyznawanego świadczenia. 

Administratorem danych osobowych świadczeniobiorcy, członków rodziny oraz osób, których dane 

zostały przekazane w dokumentach w związku z ubieganiem się o świadczenie jest  Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach, kontakt do 

Inspektora Ochrony Danych: bhpsabed@gmail.com.  

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z ustawy z 

dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.) 

lub w celu przyznania pożyczki w związku z zawarciem i realizacją umowy. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, nie krócej jednak niż przez okres, w którym 

Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań 

prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

oraz okres przedawnienia roszczeń. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z 
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przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym, a ich nie podanie uniemożliwi rozpatrzenie 

wniosku. Podanie danych poręczycieli jest warunkiem umowy, a odmowa ich podania skutkować 

będzie brakiem możliwości zawarcia umowy poręczenia. 

Dane nie będą udostępniane innym odbiorcą niż podmiotu uprawnione na podstawie przepisów prawa 

oraz podmiotom, które realizują zadania na polecenie administratora (dostawcy systemów 

informatycznych, doradztwo prawne). 

3. Źródłem pozyskania danych osobowych innych osób niż osoba składająca ubiegająca się o 

świadczenie jest wnioskodawca. 

 

2. zmianie ulega numeracja paragrafów Regulaminu z § 25 na § 26 bez zmiany treści: 

 

Z postanowieniami niniejszego Regulaminu winni być zapoznani wszyscy pracownicy oraz emeryci 

i renciści – byli pracownicy. 

1. Treść Regulaminu oraz wnioski do pobrania są dostępne na stronie szkoły: 

umistrzapaderewskiego.pl 

2. Regulamin ZFŚS wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2020r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2020 roku. 

3. Traci moc wcześniejszy Regulamin ZFŚS – zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach z dnia 16 

kwietnia 2018r. 

 

3. Zmianie ulega załącznik nr 6 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach: 

 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach 

im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

do przetwarzania danych osobowych  

 

Z dniem ……………… roku  upoważniam Panią/Pana _____________________________________ 

do przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz szczególnej kategorii, które są niezbędne do 

realizacji zapisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wynikających z 

regulaminu ZFŚS stosowanych w placówce. 

Jednocześnie, wraz z nadanym upoważnieniem, zobowiązuję Panią/Pana do przestrzegania przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych oraz wprowadzonych i wdrożonych do stosowania przez 

Administratora Polityki Bezpieczeństwa. 

Niniejsze upoważnienie traci moc: 
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najpóźniej z dniem odwołania albo rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o prace, umowy zlecenia, 

umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Pana/Panią z Administratorem, a także 

w przypadku zmiany stanowiska pracy. 

 

 

Z upoważnienia Administratora: 

…………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż zostałam/em zapoznana/y z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 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), Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania. 

Zobowiązuję się w szczególności do: 

 niewykorzystywania danych osobowych oraz innych informacji w celach pozasłużbowych o ile 

nie są one jawne, 

 zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych oraz innych informacji 

o ile nie są one jawne, 

 korzystania ze sprzętu IT oraz oprogramowania wyłącznie w związku z wykonywaniem 

obowiązków, 

 wykorzystywania jedynie legalnego oprogramowania pochodzącego od Administratora, 

 należytej dbałości o sprzęt i oprogramowanie zgodnie z dokumentacją przetwarzania danych 

osobowych, 

 korzystania z komputerów przenośnych zgodnie z dokumentacją przetwarzania danych 

osobowych, 

 nieudostępniania sprzętu służbowego, w szczególności urządzeń mobilnych, osobom trzecim. 

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może być 

uznane przez Pracodawcę za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 

§ 1 pkt 1 Kodeksu Pracy lub za naruszenie przepisów karnych ww. ustawy o ochronie danych 

osobowych lub ciężkie naruszenie obowiązków umownych w przypadku umowy cywilnoprawnej.  

 

 

...…………..………………………… 

Data i  podpis osoby upoważnionej 

 

 

§ 2 

 

Niniejszy Aneks został uzgodniony z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły. 
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§ 3 

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

 

§ 4 

 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

W uzgodnieniu: 

 

30. 03. 2022 r. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego 

…………………………………………………………………………….…… 

(data i podpis przedstawiciela związków zawodowych) 

 

 

30. 03. 2022 r. Przedstawiciel NSZZ Solidarność 

…………………………………………………………………………….…… 

(data i podpis przedstawiciela związków zawodowych) 

 

 


