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I. Podstawa prawna opracowania regulaminu. 
 

§ 1. 
 
1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady 

gospodarowania jego środkami określają przepisy: 
 

- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 – Dz.U. z 2011 r. Nr 291, poz. 
1707). 
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. 
Nr118, poz. 1112, - ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845). 
- Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, 
poz. 234 – ostatnia zmiana z 1997 r. Dz.U. Nr 121, poz. 769). 
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zmianami). 
- Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 96 ze 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. 
w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu 
naliczania odpisu na ZFŚS (Dz.U. z dnia 18 marca 2009 r. Nr 43, poz. 349). 
- Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w  roku  poprzednim  ogłoszone 
w Monitorze Polskim przed 20 lutego roku bieżącego. 

 
2.  Niniejszy   regulamin   określa   zasady   i   warunki   przyznawania   usług   

i świadczeń socjalnych. 
 
 

II. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych. 

 
§ 2. 

 
1. Zakładowy  fundusz socjalny tworzy się na zasadach określonych w ustawie 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz Karty Nauczyciela: 
a) 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 i 110 % kwoty 
bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, 
obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku, 

b) z 5 % odpisu emerytur i rent byłych nauczycieli, 
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c) z 37,5 % odpisu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 
narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, 
jeżeli przeciętne wynagrodzenia z tego okresu stanowią kwotę wyższą, 

d) z 6,25 % odpisu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym 
mowa w pkcie b), na każdego emeryta i rencistę nie będącego 
nauczycielem, a objętego tą opieką, 

e) z 6,25 % odpisu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą 
zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub 
umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

f) z odsetek od środków tego funduszu, 
g) z kwot niewykorzystanych w roku poprzednim. 

2. Kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy wraz ze 
zwiększeniem, o którym mowa w art. 5 ustawy, podlega przekazaniu na 
rachunek Funduszu. 

3. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 
4. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym 

przechodzą na rok następny. 
5. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan 

rzeczowo-finansowy, określający podział tych środków na poszczególne 
cele, rodzaje i formy działalności socjalnej, organizowanej przez 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką na rzecz osób uprawnionych do 
korzystania z Funduszu. 

6. Plan rzeczowo-finansowy opracowuje dyrektor jednostki do 20 marca 
każdego roku, podlega on uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami 
związkowymi do końca marca każdego roku. 

7. Środkami Funduszu administruje dyrektor. 
 
 

III. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu. 
 

§ 3. 
 
1. Do korzystania z ulgowych usług i świadczeń dofinansowanych z Funduszu 

uprawnione są następujące osoby: 
a) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie 

umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania – w pełnym i niepełnym 
wymiarze czasu pracy, w tym również pracownicy przebywający na 
urlopach wychowawczych i członkowie ich rodzin, 

b) emeryci i renciści – byli pracownicy oraz członkowie ich rodzin, 
c) uprawnieni członkowie rodziny zmarłego pracownika lub emeryta 

(rencisty). 
2. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w § 3 ust. 1 zalicza się: 

a) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej do 
korzystania z Funduszu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na 
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wychowanie w ramach rodziny zastępczej do ukończenia 19 roku życia,   
a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 25 lat, 

b) współmałżonków. 
 
 

IV. Przeznaczenie Funduszu. 
 

§ 4. 
 
1. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są przeznaczone na 

dofinansowanie kosztów uczestnictwa  osób  uprawnionych  do  korzystania 
z Funduszu w różnych rodzajach i formach działalności socjalnej 
organizowanej przez zakład pracy, a zwłaszcza na: 

a) wczasy zakupione indywidualnie przez osobę uprawnioną do korzystania   
z Funduszu i posiadającą rachunek lub inny dowód wpłaty potwierdzający 
wysokość poniesionych kosztów i czas trwania wczasów – zał. nr 3, 

b) wypoczynek dzieci i młodzieży, opłacony indywidualnie przez osobę 
uprawnioną do korzystania z Funduszu i posiadającą na tę okoliczność 
rachunek lub inny dokument potwierdzający czas trwania i koszt 
wypoczynku, (do korzystania z dopłat do kolonii i obozów uprawnione są 
dzieci w wieku od 9 do 18 lat) - zał. nr 3, 

c) wypoczynek  organizowany   przez   osobę   uprawnioną   do   korzystania  
z Funduszu we własnym zakresie, korzystającą w danym roku 
kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 10 
kolejnych dni roboczych – zał. nr 2, 

d) imprezy i zajęcia rekreacyjno-sportowe, organizowane i ogólnodostępne, 
e) paczki dla dzieci pracowników zgodnie z kryterium socjalnym od 3 do 13 

lat – zał. nr 2. 
2. 30 % Funduszu centralizowana jest w Kuratorium Oświaty w Kielcach 

zgodnie z zawarta umową. Środki powyższe przeznaczone są na: 
a) organizację wczasów profilaktyczno-leczniczych w Rabce-Zdroju, 

wczasów dla matki z dzieckiem w Łebie (z funduszu tego pokrywany 
jest pełny koszt skierowania za dziecko oraz ½ skierowania za opiekuna, 
druga część kosztów skierowania opiekuna pokrywa pracownik wg 
tabeli – zał. nr 3), 

b) organizację wczasów wypoczynkowych i profilaktyczno-leczniczych dla 
pracowników, emerytów oraz rencistów (z funduszu tego pokrywany jest 
pełny koszt skierowania), 

c) udzielanie zapomóg losowych (kradzieże, pożar, śmierć itp.) dla 
pracowników, emerytów oraz rencistów zgodnie z regulaminem 
Kuratorium Oświaty w Kielcach – zał. nr 4. 

d) organizację kolonii, obozów młodzieżowych – część kosztów 
skierowania pokrywa pracownik wg tabeli – zał. nr 3. 
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3.  Świadczenia mieszkaniowe przeznaczone na udzielanie pożyczek 
długoterminowych    zgodnie    z    regulaminem     Kuratorium     Oświaty  
w Kielcach. 

4.  Nauczycielom wypłacane jest co roku świadczenie urlopowe w wysokości 
odpisu podstawowego, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy   
i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Wypłata 
następuje do końca sierpnia danego roku kalendarzowego (art. 53 Karty 
Nauczyciela). 

5. Środki Funduszu są przeznaczone także na udzielenie osobom 
uprawnionym do korzystania z Funduszu: 

a) pomocy zdrowotnej, 
b) pomocy losowej. 

6. Świadczenia wymienione w pkcie 5 a wymagają : w przypadku długotrwałej, 
przewlekłej choroby zaświadczenia od lekarza specjalisty, oświadczenia 
uprawnionej osoby o dobrowolnym złożeniu karty informacyjnej o chorobie, 
poniesionych nakładach finansowych na leczenie, leki. Świadczenie 
wymienione pkcie 5 b wymaga opisu zaistniałej sytuacji ze strony 
poszkodowanego, poświadczenia stosownych organów o zaistniałej sytuacji 
np. straży pożarnej, Urzędu Miasta czy Gminy itp. 

 
V. Ogólne zasady przyznawania świadczeń socjalnych 

z Funduszu 
 

§ 5. 
 
1. Osoby uprawnione, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, 

rodzinnej i materialnej, mogą uzyskać pomoc bezzwrotną w maksymalnej 
wysokości przewidzianej w regulaminie oraz maksymalne dopłaty do 
wszystkich rodzajów usługi świadczeń organizowanych przez pracodawcę aż 
do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków. 

2. Podstawą przyznania pomocy socjalnej finansowanej z Funduszu jest 
wniosek osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, poparty jej 
oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz o wysokości dochodu 
przypadającego na osobę w rodzinie obliczonego od dochodów brutto – bez 
ujmowania w nich zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych – uzyskiwanych 
przez wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo 
domowe. 

3. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru 
roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały dopłat 
(mimo, że się o nie starały), nie mogą domagać się jakichkolwiek 
ekwiwalentów z tego tytułu. 

4. Ewentualnie negatywnie zaopiniowane wnioski osób uprawnionych 
ubiegających się o dopłatę z Funduszu będą uzasadniane pisemnie. 



5 
 

5. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości 
dochodu uprawniającego do dopłaty z Funduszu, przedłożyła sfałszowany 
dokument lub wykorzystała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej 
przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu przez kolejne 5 lat 
działalności socjalnej pracodawcy. 

6. Na wniosek dyrektora jednostki pracownik obowiązany jest udokumentować 
prawdziwość oświadczenia okazując zeznanie o wysokości osiągniętego 
dochodu (PIT-y) wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa 
domowego za dany okres. 

7. Na podstawie informacji z preliminarza wydatków na bieżący rok oraz 
§ 5 pkt 5 i 8 regulaminu ustala się kwotę bazową, która stanowi 100 % 
świadczenia.   Kwotę   bazową   świadczenia   stanowi    wynik    otrzymany 
z podzielenia kwoty przeznaczonej w danym roku na dofinansowanie 
wypoczynku (posiadanych środków) przez liczbę uprawnionych. 

8. Podstawą  uzyskania  świadczenia  jest  kompletnie  złożony  wniosek  wraz 
z   oświadczeniem.   Wniosek   wraz   z   oświadczeniem   należy   złożyć    
w nieprzekraczalnym terminie: 

a) sezon letni do 30 kwietnia każdego roku, 
b) sezon zimowy do 31 grudnia każdego roku. 

Wnioski bez oświadczenia o dochodach nie będą rozpatrywane. 
 

VI. Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania do 
form działalności socjalnej określonych 

w § 4 ust. 1 pkt a - d. 
 

§ 6. 
 
1. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do form działalności socjalnej 

określonych w § 4 ust. 1 pkt a–d składa wypełniony wniosek o przyznanie 
świadczenia oraz oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie 
(zał. Nr 1 regulaminu). 

2. Wysokość dopłat do form wypoczynku określonych w § 4 ust. 1 pkt a–d 
precyzuje tabela dopłat stanowiąca załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego 
regulaminu. 

3. Dla pracowników czynnych zawodowo podstawą do wypłaty przyznanego 
im ekwiwalentu za wypoczynek organizowany we własnym zakresie jest 
potwierdzenie  faktu  udzielenia  urlopu  wypoczynkowego   w   wymiarze 
10 kolejnych dni roboczych. 

4. Osoby korzystające z  dofinansowania  do  form  wypoczynku  określonych 
w § 4 ust. 1 pkt a-c, mogą otrzymywać dofinansowanie tylko jeden raz         
w  roku  i  tylko  do  jednej  z  form  wypoczynku.  Dzieci  mogą  korzystać  
z dofinansowania do wypoczynku raz w roku. 
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Aneks do ZFŚS PBW w Kielcach 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 uchylenie dyrektywy 
95/46WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. ,UE L Nr 119,s.1 oraz 
Uchwały z 25 maja 2018r. o ochronie danych osobowych( Dz. U.2018 poz. 1000), po ustaleniach 
ze związkami zawodowymi działającymi w PBW w Kielcach wprowadza się następujące zapisy z 
dniem 07 marca 2019r. 
 

§ 1 
 
1.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 …( Dz.Urz.UE L 119/1z 04.05. 2016r.). 
 

§ 2 
 
2.Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez pracodawcę oraz działających zgodnie z 
Regulaminem ZFŚS przedstawicieli związków zawodowych uczestniczących w komisjach 
przyznających zapomogi zdrowotne, losowe i  zobowiązani są do zachowania tajemnicy danych w 
okresie wykonywania funkcji w komisji oraz po jej zakończeniu. 
 

§ 3 
 
3.Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień do uzyskania 
świadczeń z Funduszu. 
 

§ 4 
 
4.Osoby uprawnione przekazują swoje dane osobowe w formie oświadczenia pisemnego lub 
elektronicznego, stanowiącego część wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu lub osobnego 
dokumentu, jeśli jest to konieczne. W przypadku potwierdzenia danych dokumentujących 
spełnienie kryterium socjalnego osoby uprawnione przedstawiają oświadczenia i zaświadczenia( 
zał. nr 6.), w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 7.). 
 

§ 5 
 

5. Dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się o świadczenie, 
jego ustalenie i realizację, a także zgodnie z Regulaminem archiwum zakładowego , zasadami 
polityki rachunkowości PBW w Kielcach oraz  art.291 § 1 K.p.  Niszczone będą w sposób 
uniemożliwiający ich odtworzenie po komisyjnym ustaleniu i sporządzeniu protokołu na tą 
okoliczność. 
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§ 6 
 
6. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania 
lub usunięcia( bycia zapomnianym) danych albo ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia 
danych do innego administratora, otrzymanych w ustrukturyzowanym formacie (np. w pliku pdf), 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 

§ 7 
 
W rozdziale IV . Przeznaczenie Funduszu § 4 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie 
 
6. Świadczenia wymienione w pkcie 5 a wymagają w przypadku długotrwałej, 
przewlekłej choroby: zaświadczenia od lekarza specjalisty, oświadczenia 
uprawnionej osoby o dobrowolnym złożeniu  informacji o chorobie, 
poniesionych nakładach finansowych na leczenie, leki,( poprawnie wystawione faktury lub 
rachunki imienne). Wysokość przyznanego świadczenia (zał.nr 4) nie może przekroczyć kosztów 
poniesionych na leczenie i leki, poświadczonych fakturami lub rachunkami imiennymi. Do 
wnioski powinno być dołączone oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (zał. nr 6)                                                                                      Świadczenie 
wymienione pkcie 5 b wymaga opisu zaistniałej sytuacji ze strony 
poszkodowanego, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych(zał. nr 6) 
poświadczenia stosownych organów o zaistniałej sytuacji 
np. straży pożarnej, Urzędu Miasta czy Gminy itp. 
 

§ 8 
 
Rozdział VII Postanowienia końcowe i uzupełniające § 8 pkt.6 otrzymuje następujące brzmienie: 
Częścią składową regulaminu są następujące załączniki : 
 
- nr 1- wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego i oświadczenie o dochodach na członka 
rodziny, z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych związane z tym 
świadczeniem, ( podstawa prawna w aneksie do Regulaminu ZFŚS w Kielcach z dn. 07 marca 
2019r.), 
 
- nr 2,3,4 – tabele dopłat z Funduszu do różnych świadczeń socjalnych, 
 
-nr 5 wniosek o udzielenie świadczenia pieniężnego ( zwiększone wydatki świąteczne) z 
oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych związane z tym świadczeniem, ( 
podstawa prawna w aneksie do Regulaminu ZFŚS w Kielcach z dn. 07 marca 2019r.), 
 
- nr 6 –oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związane z 
przyznaniem zapomogi zdrowotnej ,bądź losowej, 
 
-nr 7- odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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                                  ZAŁĄCZNIK nr 1 do regulaminu 
 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO 

 
A. Imię i nazwisko wnioskodawcy 
………………………………………………………………………………………… 
Miejsce pracy 
…………………………………………………………………………………………. 
Proszę o przyznanie dla mnie* i mojej rodziny* 
 

1. ……………………………………………………………. 
                               (imię i nazwisko – data urodzenia) 

 
2. ……………………………………………………………. 
                                        (imię i nazwisko – data urodzenia) 

 
3. ……………………………………………………………. 
                                        (imię i nazwisko – data urodzenia) 

 
dofinansowanie do następujących świadczeń socjalnych: 
 

 wczasy zorganizowane – wypoczynek organizowany przez Kuratorium Oświaty  
w Kielcach ze scentralizowanego funduszu socjalnego dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty 
oraz ich dzieci, 

 wczasy turystyczne – wykupione indywidualnie przez: czynnych pracowników dla siebie i swoich dzieci; 
emerytów – organizowane przez biura turystyczne i inne instytucje zajmujące się organizacją wypoczynku. 
Wymagane potwierdzenie fakturą lub rachunkiem imiennym, 

 wypoczynek organizowany we własnym zakresie (tzw. „wczasy pod gruszą”) – dopłata dla czynnych i 
emerytowanych pracowników do wypoczynku organizowanego indywidualnie bez konieczności 
przedstawiania faktur lub rachunków imiennych. 

 
Inne informacje uzupełniające 
…………………………………………………………………………………………. 
 
B. Oświadczenie Wnioskodawcy: 
Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że w okresie od 1 stycznia …. roku do  
31 grudnia …. roku roczne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących 
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wyniosły  
………………...zł. miesięcznie co w przeliczeniu na …….. osób w gospodarstwie domowym wyniosło 
……………….. zł. na osobę /brutto/** 
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy/a 
odpowiedzialności regulaminowej i karnej /art. 233 § 1 KK/.  
C. W przypadku wykorzystania urlopu w okresie krótszym niż 10 dni roboczych, wyrażam zgodę na 
potrącenie kwoty otrzymanego dofinansowania z mojego wynagrodzenia lub zasiłku z ubezpieczenia 
społecznego.            
         
                                                                                          …………………………………… 
                                                                                                      /data i podpis wnioskodawcy/ 

 
Dane zawarte w oświadczeniu o dochodach i wniosku o przyznanie świadczenia będą wykorzystywane przez 
pracodawcę wyłącznie do celów związanych z przyznaniem świadczeń z ZFŚS. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (podst. prawna w aneksie do regulaminu ZFŚS PBW w 
Kielcach z dnia 7 marca 2019 r.) 
 
* właściwe podkreślić      
** przychód minus koszty uzyskania przychodu minus składki na ubezp. społ. (emeryt. i rent.), zdrowotne 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 do regulaminu 
 
 
 
 

TABELA 
OKREŚLAJĄCA WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA 

DO WYPOCZYNKU NIEZORGANIZOWANEGO TJ. 
„WCZASÓW TURYSTYCZNYCH”, PACZEK NOWOROCZNYCH DLA DZIECI 
I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

 
 
 
 
 

 
Dochód na członka rodziny w zł. (brutto) 

 
% dofinansowania 

od 401 - 1500,00 120 
od 1501,00 – 2500,00 100 
od 2501,00 – 3500,00 80 
od 3501,00 – 4500,00 60 

powyżej 4501,00 50 
 
 
 

Kielce dn. …………………………….. 
 
 

Kwota 600,00  zł. jest kwotą  bazową  stanowiącą iloraz  kwoty zaplanowanej  
w funduszu socjalnym PBW Kielce tj. 77.000 zł. podzielonej przez ilość osób 
starających się o przyznanie wczasów turystycznych. 

 
Kwota 405,00  zł. jest kwotą  bazową  stanowiącą iloraz  kwoty zaplanowanej  
w funduszu socjalnym PBW Kielce tj. 55.836 zł. podzielonej przez ilość osób 
starających się o przyznanie świadczenia pieniężnego z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia . 

 
Kwota 100,00  zł. jest kwotą  bazową  stanowiącą iloraz  kwoty zaplanowanej  
w funduszu socjalnym PBW Kielce tj. 2.120 zł. podzielonej przez ilość dzieci 
uprawnionych do paczek noworocznych. 
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ZAŁĄCZNIK nr 3 do regulaminu 
. 

 
 
 
 

TABELA 
OKREŚLAJĄCA WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA 

DO WYPOCZYNKU ZORGANIZOWANEGO, TJ. WCZASÓW 
WYPOCZYNKOWYCH WYKUPIONYCH INDYWIDUALNIE 

WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ ORAZ 
WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (KOLONIE, OBOZY, ZIELONE SZKOŁY) 

WYKUPIONE INDYWIDUALNIE. 
 
 
 
 
 
 

Dochód na członka rodziny w zł. 
(brutto) 

% przyznanego świadczenia 
(z przedstawionej faktury) 

od 401 - 1500,00 80 
od 1501,00 – 2500,00 60 
od 2501,00 – 3500,00 40 
od 3501,00 – 4500,00 30 

powyżej 4501,00 20 
 
 
 

Kielce dn. …………………………… 
 
 
 

Kwota jednorazowego świadczenia nie może przekroczyć 1000 zł. 
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ZAŁĄCZNIK nr 4 do regulaminu 
 
 
 
 
 

TABELA 
OKREŚLAJĄCA WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANIA 

ZAPOMÓG ZDROWOTNYCH I LOSOWYCH 
 
 
 
 
 
 

Dochód na członka rodziny w zł. 
(brutto) 

Kwota przyznanej zapomogi (w zł.) 

do 1.000 zł. 750 - 800 
1.001 – 1.500 zł. 650 - 700 
1.501 – 2.000 zł. 550 - 600 
2.001 – 2.500 zł. 450 - 500 
2.501 – 3.000 zł. 350 - 400 
3.001 zł i więcej 250 - 300 

 
 
 
 
 

Kielce, dn. ............................................................ 
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        ZAŁĄCZNIK nr 5 do regulaminu 
 
 
             ..................................., dnia .................................. 
 
................................................................ 
           nazwisko i imię pracownika 
 
 
................................................................ 
 jednostka organizacyjna 
 
 
 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO 

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 
  W związku ze zwiększonymi kosztami z tytułu Świąt Bożego Narodzenia proszę 

o przyznanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bezzwrotnego świadczenia 

pieniężnego. 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że mam na utrzymaniu następujące osoby: 

 

 
L.p. 

 
Imię i nazwisko 
 

 
Pokrewieństwo 

 
Data urodzenia 

 
Uwagi 

     

     

     

     

 

           .......................................... 

        Podpis pracownika 

 

Dane zawarte w oświadczeniu o dochodach i wniosku o przyznanie świadczenia będą wykorzystywane 
przez pracodawcę wyłącznie do celów związanych z przyznaniem świadczeń z ZFŚS. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (podst. prawna w aneksie do regulaminu ZFŚS 
PBW w Kielcach z dnia 7 marca 2019 r.) 
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                                                                                                   Załącznik nr 6 do regulaminu 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych 

 

                                                                                        Kielce, dnia…………………… 

 
Nazwisko i imię ……………………………………………… 
 
Adres ………………………………………………………… 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz, UE L Nr 119, s. 1 przez Pedagogiczną 

Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach 

 

- w celu  realizacji ................................................   

 

……………………………………. 

(data,  czytelny podpis) 
 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/a, poinformowana/y, że  zgodnie  
z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą 
przysługuje prawo: 
- żądania dostępu do danych osobowych; 
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
- wniesienia sprzeciwu; 
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania  danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193              
    Warszawa. 

 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego 
…………………………………… 

(data, czytelny  podpis) 
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 Załącznik nr 7 do regulaminu 

 

  Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

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

Adres ………………………………………………………….. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz, UE L Nr 119, s. 1 odwołuje 

wyrażoną przeze mnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach  

 

……………………………………. 

                                                                                                                                              (data, czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 
  


