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 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

przy VII Liceum Ogólnokształcącym 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu 

 

Rozdział 1 

Podstawy prawne 

 

§1 

 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

– Dz. U. 1996/70/335. 

 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – Dz. U. 

2001/79/358 z póź. zmianami. 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Dz. U. 

2003/118/1112. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r.  

w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu odpisu 

na ZFŚS – Dz. U. 1994/43/168 z póź. zmianami. 

Rozdział 2 

 

Cel nadrzędny Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  nie mają charakteru 

roszczeniowego. Jest on  instytucją prawną, która ma łagodzić różnice w poziomie 

życia pracowników i ich rodzin, a także emerytów i rencistów; jest on wyrazem funkcji 

społecznej zakładu pracy, zaś jego adresatami są zwłaszcza rodziny o najniższych 

dochodach. 
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Postanowienia ogólne 

 

§2 

1. Regulamin określa zasady przeznaczenia środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 

oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych Funduszu. 

2. Podstawą działalności socjalnej jest niniejszy regulamin ZFŚS oraz roczny 

plan wydatków zawierający preliminarz wydatków na poszczególne rodzaje 

działalności socjalnej zatwierdzony do 31 marca każdego roku przez 

Pracodawcę po wcześniejszym uzgodnieniu go z przedstawicielami związków  

zawodowych działających w szkole. 

3. Przyznanie uprawnionym świadczeń z ZFŚS odbywa się na wniosek 

uprawnionego. Złożony wniosek opiniowany jest przez Komisję Socjalną  

i przekazany Dyrektorowi szkoły w celu podjęcia ostatecznej decyzji.  

4. W celu ułatwienia podjęcia decyzji dotyczących udzielania pomocy z ZFŚS 

Dyrektor szkoły zwołuje Komisję Świadczeń Socjalnych, która składa się 

 z 5 przedstawicieli pracowników, w tym po 1 przedstawicielu z czterech 

związków zawodowych działających w szkole delegowanych do pracy  

w Komisji przez te związki oraz 1 osoby wskazanej przez Dyrektora szkoły.  

5. Świadczenia z ZFŚS są częścią spożycia zbiorowego, nie podlegają 

podziałom na indywidualne rachunki poszczególnych pracowników i nie 

można domagać się ekwiwalentu z tytułu ich nieprzyznania.  

 

 

§3 

 

1. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym  

ze świadczeń finansowych z ZFŚS powinny w każdym składanym wniosku  

o świadczenie wpisać wysokość miesięcznego dochodu brutto  

w gospodarstwie domowym uprawnionego wyliczony z wszystkich dochodów 

członków rodziny za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie 

oświadczenia. Uprawniony emeryt lub rencista w terminie do 10 maja każdego 

roku zobowiązany jest też do przedstawienia jedynie do wglądu celem 

naliczenia 5% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 

emerytów i rencistów w postaci: 

      a)  PIT-u za miniony rok, 

b) dokumentu potwierdzającego wysokość emerytury, renty bądź świadczenia 

kompensacyjnego.   
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§4 

 

1. W styczniu każdego roku Dyrektor szkoły ustala wykaz pracowników, 

emerytów i rencistów objętych pomocą w danym roku kalendarzowym 

(Załącznik 4).   

2. W ustaleniach umożliwiających podjęcie decyzji przyznania lub odmowy 

przyznania świadczenia ZFŚS przez Dyrektora uczestniczy Komisja 

Świadczeń Socjalnych, przygotowując materiały i informacje niezbędne  

do podjęcia takiej decyzji. 

3. Komisja składa się z 5 przedstawicieli pracowników, w tym  

po 1 przedstawicielu z czterech związków zawodowych działających w szkole 

delegowanych  do pracy w Komisji przez te związki oraz 1 osoby wskazanej 

przez Dyrektora szkoły. Przedstawiciele związków zawodowych stanowią 80% 

składu Komisji. 

4. Komisja powoływana jest przez Dyrektora na 3-letnią kadencję. 

5. W przypadku cofnięcia rekomendacji przez związek zawodowy swojemu 

przedstawicielowi Dyrektor niezwłocznie odwołuje go i powołuje nowego 

wskazanego w piśmie o cofnięciu rekomendacji. 

5. Obrady Komisji są protokołowane. Do protokołu dołącza się zaopiniowane 

wnioski i przekazuje Dyrektorowi w celu podjęcia decyzji.  

6. Komisja podejmuje decyzje w wyniku głosowania. 

 

§5 

 

Do zadań Komisji należy 

1. Opracowanie projektu rocznego planu rzeczowo-finansowego.  

 (Załącznik 1) 

2. Opiniowanie wniosków o udzielenie świadczeń z Funduszu. 

3. Analiza poniesionych wydatków. 

4. Wnioskowanie o ewentualne zmiany w sposobie podziału środków 

finansowych. 

5. Proponowanie i przygotowywanie propozycji zmian w regulaminie. 

 

§6 

 

1. Komisja Świadczeń Socjalnych  zobowiązana jest stosować obowiązujące 

przepisy prawa w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

i niniejszy regulamin. 
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2. Członkowie Komisji w trakcie pracy w komisji jak i po jej zakończeniu 

zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy  

o ochronie danych osobowych. 

3. Komisja kieruje się zasadami bezstronności, sprawiedliwości i gospodarności. 

4. Komisja ma prawo korzystać z pomocy i porad pracowników odpowiedzialnych 

za sprawy kadrowe i finansowe. 

Rozdział 3 

Tworzenie funduszu 

 

§7 

 

1. Zakładowy Fundusz tworzy się z corocznego odpisu naliczonego zgodnie 

z postanowieniami ustawy z dn. 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu 

Świadczeń Socjalnych (Dz. U. 1996/70/335 z póź. zmianami) i ustawy z dnia 

26.01.1982 r. – Karty Nauczyciela. (tekst jednolity Dz. U. Nr 118 poz. 1112  

z 2003 r.) 

2. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 

 

 

§8 

Środkami Funduszu administruje pracodawca. 

 

§9 

1. Środki Funduszu zwiększa się o: 

 odsetki od środków Funduszu, 

 darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych, 

 inne środki określone w odrębnych przepisach. 

2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą 

na rok następny. 

3. W szkole pozostaje 99% funduszu, a 1% odprowadza się  

do scentralizowanego funduszu mieszkaniowego przy Bursie Szkolnej Nr 1 

w Radomiu. 
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Rozdział 4 

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 

 

§10 

 

1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby: 

a. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale bez względu 

na rodzaj umowy i staż pracy, z wyłączeniem osób przebywających  

na długotrwałych tj. powyżej 30 dni urlopach bezpłatnych,  

b. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i urlopach dla 

poratowania zdrowia, 

c. emeryci i renciści – byli pracownicy VII LO w Radomiu oraz 

Publicznego Gimnazjum nr 5 w Radomiu, którzy przeszli  

na świadczenie z jednej z tych placówek, 

d. dzieci pracowników, emerytów, rencistów – własne, przysposobione lub 

przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku od 3  

do 18 lat, uczące się do lat 25 (na podstawie zaświadczenia  

ze szkoły/uczelni) oraz bez względu na wiek dzieci z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności. 

e. dzieci, które pobierają rentę po zmarłym pracowniku w wieku  do 18 lat, 

a uczące się do lat 25 (na podstawie zaświadczenia ze szkoły/uczelni) 

oraz bez względu na wiek dzieci z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności, 

f. osoby pobierające świadczenia kompensacyjne, które przeszły na to  

świadczenie z PG 5 i VII LO. 

2. Pierwszeństwo w uzyskiwaniu usług i świadczeń finansowych z Funduszu 

mają osoby: 

a. samotnie wychowujące dzieci, 

b. posiadające rodzinę wielodzietną (ponad dwoje dzieci), 

c. osiągające niskie miesięczne dochody brutto na osobę (poniżej 

aktualnej płacy minimalnej), 

d. które najdłużej nie korzystały z dofinansowania do wypoczynku. 
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Rozdział 5 

Przeznaczenie środków Funduszu 

 

§11 

 

1. Z naliczonego funduszu wypłaca się nauczycielom zgodnie z zapisem  

art. 53 ust 1a Karty Nauczyciela świadczenia urlopowe, a pozostałe środki 

funduszu przeznacza się na:  

 

a. dofinansowanie wypoczynku  (letniego/zimowego)  dla uczących się 

dzieci osób uprawnionych, 

b. dofinansowanie wypoczynku (letniego/ zimowego) dla osób 

uprawnionych: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, 

emerytów i rencistów,  

c. dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego w formie turystyki 

grupowej przez pracodawcę, 

d. dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej 

i turystycznej oraz zakupu biletów wstępu na takie imprezy / formy 

rekreacji,  

e. udzielania pomocy finansowej osobom uprawnionym w okresie 

wzmożonych wydatków ( początek roku szkolnego, święta),  

f. udzielania pomocy finansowej osobom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej w formie zapomóg socjalnych lub zdrowotnych,  

g. udzielania pomocy finansowej osobom dotkniętym zdarzeniami 

losowymi w formie zapomóg losowych, 

h. dofinansowania leczenia sanatoryjnego udzielanego na podstawie 

skierowania / decyzji o jego przyznaniu, 

i. dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach,  

j. zakup paczek noworocznych dla dzieci osób uprawnionych  

w wieku od 3 do 15 lat, uzależniając decyzję o przyznaniu świadczenia 

od  daty urodzenia dziecka oraz daty wpływu wniosku. 

 

 

Rozdział 6 

Zasady przyznawania świadczeń 
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§12 

 

1. Uprawniony, chcąc korzystać z usług socjalnych składa wniosek, który jest 

opiniowany przez Komisję Socjalną i kierowany do Dyrektora VII LO  

w Radomiu celem podjęcia ostatecznej decyzji. 

2. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły, w terminach ustalonych przez 

niniejszy regulamin, a tam gdzie brak terminu, ustala go Dyrektor szkoły. (wzór 

wniosku Załącznik 3) 

3. Wnioski do świadczeń z §11, pkt. 1, podpunkty a, b  składa się: 

a) na wypoczynek letni:  do 20 maja każdego roku. Wypłata świadczenia 

nastąpi przed akcją letnią, tj. do 5 lipca, 

b) na wypoczynek zimowy (ferie): do 20 grudnia każdego roku. Wypłata 

świadczenia nastąpi przed akcją zimową, tj. do 10 stycznia. 

4. W każdym czasie o świadczenie z Funduszu dla osoby uprawnionej mogą 

wystąpić związki zawodowe działające w szkole lub KŚS. 

5. W zależności, czy wypoczynek ma formę zorganizowaną, czy też nie – 

obowiązuje następujący podział wysokości dofinansowania: 

Adresat świadczenia Forma wypoczynku Wysokość dofinansowania 

Dzieci uprawnionych niezorganizowana Do 40% kwoty bazowej 
ustalonej na dany rok w 
preliminarzu 

Pracownicy, emeryci, 
renciści 

niezorganizowana Do 80%kwoty bazowej 
ustalonej na dany rok w 
preliminarzu 

uprawnieni Zorganizowana – pobyt w 
sanatorium 

Do 40% kwoty bazowej 
ustalonej na dany rok w 
preliminarzu 

Dzieci pracowników  Pobyt dziecka w żłobku, 
przedszkolu 

Do 40% kwoty bazowej 
ustalonej na dany rok w 
preliminarzu 

 

6. Uprawniony może otrzymać świadczenie z każdego rodzaju działalności 

Funduszu z częstotliwością, na jaką pozwalają środki zgromadzone przez 

Fundusz, ale nie częściej niż raz w roku, 

7. W szczególnych przypadkach Dyrektor w uzgodnieniu z przedstawicielami 

związków zawodowych działających w VII LO może przyznać świadczenie 

częściej niż mówi o tym zapis §12 ust 6, 

8. Uprawniony ubiegający się o dofinansowanie do wypoczynku dziecka  

w wieku powyżej 18 roku życia zobowiązany jest złożyć wniosek wraz  

z zaświadczeniem ze szkoły/ uczelni, 

9.  Złożenie wniosków bez załączników  spowoduje odmowę przyznania 

świadczenia. 
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10.  Przyznawanie i wysokość świadczeń z Funduszu uzależniona  jest od sytuacji  

życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych: 

Dochody na członka rodziny Wysokość dofinansowania 

do 75% wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela stażysty (grupa 1),  

 

do 100% 

od 76% do 100%, 
 
 

do 90% 

od 100% do 150%,  
 

do 80% 

powyżej 150%,  
 

do 70% 

 

11. Podanie fałszywych informacji o dochodach w rodzinie przez osobę 

uprawnioną powoduje utratę uprawnień do korzystania ze świadczeń 

z Funduszu przez okres 1 roku. 

12. Dopłatę do wypoczynku urlopowego pracownik administracji i obsługi może 

otrzymać po złożeniu wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego 

obejmującego co najmniej 14 następujących po sobie dni kalendarzowych. 

13. Decyzja Dyrektora odmawiająca przyznanie świadczenia z ZFŚS jest 

ostateczna i nie wymaga uzasadnienia, a uprawniony nie może domagać się  

z tego tytułu jakiegokolwiek zadośćuczynienia.  

 

§12a 

 

Przyznanie świadczenia, o którym mowa w §11 pkt. 1 lit. g) uzależnione jest od: 

 złożenia dokumentów, tj. pisemnego oświadczenia ( załącznik nr 2) 

 o dochodzie brutto z ostatnich 3 miesięcy na osobę  

w gospodarstwie domowym osoby uprawnionej oraz PIT-u/ dokumentu 

potwierdzającego wysokość emerytury/renty jedynie do wglądu, 

 opisu całokształtu okoliczności wpływających na sytuację materialną 

pracownika, 

 dokumenty potwierdzające opisaną sytuację (np. zaświadczenie lekarskie, 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, itp.), 

 złożenie innych zaświadczeń lub dowodów o poniesionych kosztach lub 

stratach. 
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Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

  

 

§13 

 

1. Bieżącą ewidencję wydatków i przychodów Funduszu prowadzi dział 

finansowo- księgowy jednostki. 

2. Pracodawca w szczególnych przypadkach w uzgodnieniu  

z przedstawicielami związków zawodowych działających w szkole może 

dokonywać przesunięć środków między poszczególnymi celami zawartymi 

 w planie rzeczowo – finansowym.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

obowiązujące  przepisy prawa wymienione w §1. 

4. Zasady i warunki przyznawania usług i świadczeń socjalnych oraz zasady ich 

dofinansowania z Funduszu odnoszą się bez wyjątku do wszystkich 

uprawnionych do korzystania z ZFŚS przy VII LO. 

5. Treść regulaminu jest dostępna do wglądu w bibliotece i sekretariacie szkoły. 

6. ZKŚS obraduje przynajmniej raz na kwartał oraz w miarę potrzeb. 

7. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są: 

 informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej 

się o świadczenia z ZFŚS. (Załącznik 2) 

 wykaz pracowników objętych opieką socjalną. (Załącznik 4).  

 roczny plan rzeczowo-finansowy. (Załącznik 1) 

 wniosek osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia  

(Załącznik 3). 

8. W przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe 

wykazany dochód ( Załącznik 2) przy naliczaniu grup dochodowych zostanie 

pomniejszony o 20%.   
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§14 

 

Znowelizowany regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

wchodzi w życie z dniem………………………………………………………… 

 i z tą chwilą przestaje obowiązywać dotychczasowy regulamin Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia …………………………………….. 

 

Uzgodniono z organizacjami związkowymi:

              …………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………… 

 

 

 

Radom, dnia ………………………………………… 
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Załącznik 2 

OSWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ 

PRACOWNIKA UBIEGAJACEGO SIĘ O ŚWIADCZENIE Z ZAKŁADOWEGO  
FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 (jedynie w przypadku zmiany sytuacji życiowej/materialnej) 

 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że w roku 20………… moja rodzina składa się  z ………….…… osób. 
Średni miesięczny dochód brutto na osobę pozostającą we wspólnym 
gospodarstwie domowym z ostatnich trzech miesięcy wynosi ……………….……… 

 
Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań, ze podane informacje są zgodne z prawdą. 
 

……………………………………. 
(data i  podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik 4 

Wykaz pracowników objętych opieką socjalną w roku kalendarzowym ……………. 

l.p. Nazwisko i imię Uwagi 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

…   

 

Wykaz emerytów i rencistów objętych opieką socjalną w roku kalendarzowym ……………. 

l.p. Nazwisko i imię Uwagi 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

…   
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Załącznik 1 

Plan podziału 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

na rok  ………. w VII LO w Radomiu 

I. Plan przychodów 

1.  Saldo początkowe na dzień 01.01. ……..    …………. 

2. Odpis podstawowy       …………. 

 Naliczenie dla nauczycieli  

(110% kwoty bazowej x ilość etatów) 

 Naliczenie dla pracowników niebędących nauczycielami 

(37,5% od przeciętnego wynagrodzenia x ilość etatów) 

3. Naliczenie dla rencistów i emerytów      …………. 

Nauczyciele         …………. 

Administracja i obsługa       …………. 

 

     Razem przychody  …………. 

II. Podział Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z odpisu 

podstawowego w VII LO w Radomiu. 

1. Na świadczenia socjalne wydatkowane w placówce: 

………………………… x 99%= ………………………………………. 

2. Na cele mieszkaniowe przekazywane na konto socjalne Bursy Szkolnej Nr 1 w 

Radomiu: 

………………………… x 1%= …………………………………………. 

III. Plan wydatków realizowanych w placówce. 

1. Stan środków do podziału w VII LO w Radomiu po odjęciu  ………………. 

 1% naliczenia na cele mieszkaniowe za ……..r. 

 ………………. 

 Świadczenia urlopowe dla nauczycieli   ………………. 

Środki pozostałe do realizacji 

 ………………. 

2. Dofinansowanie różnych form wypoczynku dla dzieci pracowników, emerytów i 

rencistów       ………………. 

3. Dofinansowanie różnych form wypoczynku dla pracowników, emerytów 

i rencistów                                       

………………. 

4. Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego w formie turystyki  grupowej 

przez zakład pracy      ………………. 

5. Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej

        ………………. 
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6. Udzielanie pomocy finansowej w formie zapomóg losowych, zdrowotnych

        ………………. 

7. Organizowanie zabawy choinkowej i zakup paczek noworocznych dla dzieci 

osób uprawnionych      ………………. 

8. Dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach……………… 

    Razem wydatki  

 ………………. 

Kwota bazowa określona na dany rok dla różnych form wypoczynku …………… 

Kwota bazowa określona na dany rok dla pozostałych form pomocy finansowej 

        

 …………….. 

 

W uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi: 

1.  
…………………………………………………………………………………………
….. 

 

2. …………………………………………………………………………………………
….. 

 

3. …………………………………………………………………………………………
….. 

 

4. …………………………………………………………………………………………
…. 
 

Radom, dnia  ………………………………………… 

 

……………………………………………….  ………………………………………………. 

   pieczęć i podpis głównej księgowej    pieczęć i podpis dyrektora 
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……………………………………………….        

Imię i nazwisko wnioskodawcy  
                                                                                                                                                                                                              Załącznik 3 

…………………………………………………… 
Miejsce pracy     

WNIOSEK 

o przyznanie świadczenia socjalnego 

Proszę o przyznanie świadczenia z ZFŚS w formie: 

……………………………………………………………………………………………………………… 
(określić rodzaj usługi lub świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, dofinansowanie do imprezy 

kulturalnej, zapomoga losowa, zapomoga finansowa, paczki dla dzieci) 
 

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU MIESIĘCZNEGO 

Średni miesięczny dochód brutto wyliczony z wszystkich dochodów osób prowadzących z wnioskodawcą 

wspólne gospodarstwo domowe z ostatnich 3 miesięcy w przeliczeniu na jednego członka rodziny wynosi: 

 

……………………………………… zł brutto 

Składając wniosek i oświadczenie o dochodach, oświadczam, że: 
a) Jestem świadomy (a) skutków art. 286 § 1 Kodeksu Karnego: 

Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inna osobę do niekorzystnego rozporządzania własnym lub 

cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 

przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 
b) Znana jest mi treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym we wniosku ZFŚS przez VII Liceum 

Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu w celu realizacji świadczeń  z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.) informujemy, iż administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego w Radomiu, ul. Warszawska 12. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udzielania świadczeń z 

ZFŚS. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/ Panu prawo 

dostępu o treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. 
 

 

……………………………………………….    ……………………………………………. 
data          podpis 
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Opinia Komisji Socjalnej i Proponowana wysokość świadczenia socjalnego 
 

Komisja na posiedzeniu w dniu …………………………… proponuje przyznać/nie przyznać 

świadczenie socjalne w kwocie ………………….. zł. 
 

 

Uzasadnienie* 
 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

 

 

Podpisy członków Komisji Socjalnej 
 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

…………………………………… 

……………………………………. 

 

Decyzja Dyrektora 

 

Postanawiam przyznać świadczenie socjalne zaproponowane przez Komisję Socjalną  w wysokości: 

……………………………………………... 

 

 

 

…………………………………… 

                                                                                                                                                        podpis dyrektora szkoły 

 

 

*wypełniać w razie odmowy 

 

 
 


