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Regulamin 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Archiwum Państwowym we Wrocławiu 

 

 

I. Podstawa prawna 

§ 1 

Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Archiwum 

Państwowym we Wrocławiu opracowany został na podstawie: 

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 746.), 

2. rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu 

ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 43 poz. 349), 

3. 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 L119 z 4 maja 2016 

r.) dalej: „Rozporządzenie”. 

 

 

 

II. Postanowienia ogólne 

§ 2 

Użyte w Regulaminie Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w Archiwum 

Państwowym we Wrocławiu, zwanym dalej ”Regulaminem”, określenia oznaczają:  

1. AP we Wrocławiu – Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 

2. DFK – pracownik zatrudniony w Dziale Finansowo – Księgowym w Archiwum 

Państwowym we Wrocławiu, 

3. Fundusz – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Archiwum Państwowym               

we Wrocławiu, 

4. Komisja Socjalna – komisja powołana przez Dyrektora Archiwum Państwowego              

we Wrocławiu. 

5. Pracodawca – dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu, 

6. Pracownik – pracownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu, 

7. Pożyczka – zwrotna pomoc finansowa na cele mieszkaniowe. 

8. Regulamin – regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Archiwum 

Państwowym we Wrocławiu, 

9. Wnioskodawca – osoba uprawniona do ubiegania się o świadczenie, zgodnie z § 12 

niniejszego Regulaminu,  

10. SO – pracownik zatrudniony na stanowisku ds. osobowych w Archiwum Państwowym        

we Wrocławiu, 
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§ 3 

 

Regulamin ustala zasady tworzenia i gospodarowania środkami Funduszu w AP                      

we Wrocławiu. 

 

§ 4 

1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do 

przeciętnej liczby pracowników. 

2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynika z zapisów ustawy z 

dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  (Dz. U. z 2021 r.    

poz. 746). 

3. Wysokość odpisu podstawowego jest zwiększana o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której 

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, oraz na każdego emeryta  

i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej. 

4. Środki Funduszu zwiększa się o: 

1) niewykorzystane w całości w roku poprzednim środki Funduszu, 

2) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe,  

3) inne środki, w tym darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych. 

 

§ 5 

 

1. Fundusz jest naliczony i administrowany w AP we Wrocławiu. 

2. Środkami Funduszu administruje Pracodawca lub inna osoba przez niego upoważniona.  

3. Środki Funduszu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. 

 

§ 6 

 

1. Pracodawca, w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków z Funduszu, 

powołuje Komisję Socjalną. 

2. W skład komisji socjalnej wchodzi pięciu pracowników. 

3. Tryb działania komisji określa Regulamin Pracy Komisji Socjalnej, stanowiący Załącznik 

Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 7 

 

1. Administrujący Funduszem ustala corocznie, w uzgodnieniu z Komisją Socjalną 

i przedstawicielem załogi, plan przychodów i wydatków z Funduszu na poszczególne cele 

działalności socjalnej. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do prowadzenia działalności socjalnej 

i dokonywania wydatków z Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Cele i rodzaje działalności socjalnej nie ujęte w planie, nie mogą być finansowane 

ze środków Funduszu do czasu wprowadzenia do planu stosownych zmian w tym zakresie. 

 

§ 8 
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Komisja Socjalna, o której mowa w § 8 Regulaminu, w terminie do 31 stycznia roku 

następującego po roku kalendarzowym, przekazuje Pracodawcy informacje o: 

1. wysokości wykorzystanych środków z Funduszu w okresie sprawozdawczym,  

z przeznaczeniem na: 

1) pomoc bezzwrotną, 

2) dofinansowanie wypoczynku, 

3) świadczenie świąteczne dla pracowników i paczki świąteczne dla ich dzieci do 

ukończenia 14 lat (według rocznika), 

4) dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, 

5) udzielanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe dla osób uprawnionych, 

2. stanie środków finansowych Funduszu na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 

następnego roku,  

3. przewidywanych wpływach na rachunek bankowy Funduszu w roku następnym 

dotyczących: 

1) odpisu podstawowego, 

2) odsetek od udzielonych pożyczek mieszkaniowych. 

 

§ 9 

 

Ostateczną decyzję o przyznaniu świadczeń socjalnych osobom uprawnionym podejmuje 

Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu lub inna osoba przez niego upoważniona, 

zaś w zakresie Dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu podejmuje Komisja 

Socjalna.  

 

§ 10 

 

1. W przypadku odmowy przyznania świadczenia, osoba ubiegająca się o świadczenie 

otrzymuje informację o negatywnej decyzji w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma prawo złożyć, w terminie 10 dni od otrzymania 

negatywnej decyzji, wniosek w formie pisemnej o ponowne rozpatrzenie sprawy przez 

Pracodawcę. Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia. 

Ponowna negatywna decyzja Pracodawcy jest ostateczna. 

 

§ 11 

 

1. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodów 

uprawniających do wsparcia finansowego z Funduszu, przedłożyła nieprawidłowy 

dokument lub wykorzystała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem,  

zwraca świadczenie w otrzymanej wysokości  powiększone o odsetki w wysokości 

ustawowej naliczone od dnia uzyskania świadczenia. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Funduszu. 

 

 

III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu 

 

§ 12 

 

1. Środki Funduszu służą finansowaniu działalności socjalnej i pomocy finansowej na rzecz 

pracowników AP we Wrocławiu i innych osób uprawnionych. 
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2. Ze środków Funduszu mogą korzystać: 

1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, niezależnie od rodzaju umowy    

o pracę oraz od wymiaru i czasu jej wykonywania, z zastrzeżeniem §18 ust. 3, 

2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 

3) emeryci i renciści, którzy przeszli na emeryturę lub rentę bezpośrednio po zakończeniu 

pracy w AP we Wrocławiu, 

4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-2 oraz członkowie rodzin zmarłych 

pracowników. 

3. Członkami rodzin, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są współmałżonkowie pracowników, 

dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie 

w ramach rodziny zastępczej w wieku do lat 18 (wg rocznika), a jeśli się kształcą – do 

czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26-go roku życia                 

(wg rocznika). 

4. Osoby wymienione w ust. 3, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek. 

5. Pracownik, z którym został rozwiązany stosunek pracy, traci uprawnienie do korzystania ze 

środków Funduszu, z tym zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące przyznania świadczeń        

w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, złożone przed datą ustania 

stosunku pracy są rozpatrywane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

 

IV. Przeznaczenie Funduszu – zakres przedmiotowy  

 

§ 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. 

2. zwrotną pomoc finansową na cele mieszkaniowe dla osób uprawnionych, tj. remont i 

modernizację lokali mieszkalnych oraz uzupełnienie wkładów mieszkaniowych. 

 

V. Zasady przyznawania świadczeń socjalnych 

 

§ 14 

 

1. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy. 

2. Przyznawanie świadczeń, o których mowa w § 13 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu oraz 

wysokość świadczeń przyznawanych w ramach Funduszu uzależnia się od wielkości 

posiadanych środków Funduszu oraz od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 

uprawnionej. 
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3. Wysokość świadczenia jest uzależniona od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, 

wskazanego w oświadczeniu pracownika. 

4. Niekorzystanie z Funduszu nie daje podstaw do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub 

objęcia osoby uprawnionej działalnością socjalną finansowaną z Funduszu, chyba, że 

naruszono postanowienia Regulaminu. 

5. Podstawą przyznania pomocy finansowej i rzeczowej jest wniosek osoby uprawnionej,  

w przypadku pomocy finansowej bezzwrotnej, odpowiednio udokumentowany – ust. 7,  

z zastrzeżeniem ust. 8.  

6. W przypadku przyznania zwrotnej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe dokumenty 

wskazane w § 18 ust. 4. 

7. Wnioskodawca składając wniosek o świadczenie przedkłada dokumentację odpowiednią  

do wnioskowanego świadczenia (np. akt zgonu członka rodziny, akt urodzenia dziecka, 

PIT, orzeczenie lekarskie). 

8. Dokumentację, o której mowa w § 14 ust. 5, Wnioskodawca przedkłada wyłącznie do 

wglądu Komisji Socjalnej oraz Dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu, w celu 

podjęcia decyzji przez Dyrektora AP we Wrocławiu lub inną osobę upoważnioną zgodnie 

z § 9.  Po zaakceptowaniu wniosku dokumenty zostają zwrócone Wnioskodawcy i nie są 

przechowywane w aktach sprawy. 

9. Jeżeli Pracodawca poweźmie uzasadnione wątpliwości co do zgodności ze stanem 

rzeczywistym  danych podanych we wniosku, o którym mowa w ust. 7, Pracodawca może 

zażądać od Wnioskodawcy przedłożenia, z zastrzeżeniem § 14 ust. 8, dodatkowych 

dokumentów w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o świadczenie. Uwiarygodnienie 

może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji 

życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej (w tym PIT) Wnioskodawcy. 

 

§ 15 

 

1. Pomoc finansowa bezzwrotna może być przyznana na wniosek, osób uprawnionych, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Z wnioskiem 

o przyznanie pomocy finansowej bezzwrotnej osobie uprawnionej może wystąpić także z 

własnej inicjatywy Pracodawca, grupa pracowników lub przedstawiciel załogi. 

2. W uzasadnionych przypadkach pomoc finansowa bezzwrotna może zostać przyznana na 

podstawie posiadanej przez wnioskodawcę wiedzy o sytuacji życiowej osoby uprawnionej, 

z pominięciem wymaganej dokumentacji wymienionej w § 14 ust. 7. Wnioskodawcą        

w tym przypadku jest: Pracodawca, grupa pracowników lub przedstawiciel załogi.  

3. Maksymalna wysokość przyznanej pomocy finansowej bezzwrotnej, o której mowa w § 13 

ust. 1 nie może przekroczyć wysokości 100 % minimalnego wynagrodzenia  

za pracę brutto, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów oraz kwoty kosztów 

faktycznie poniesionych i udokumentowanych, z uwzględnieniem planu finansowego 

ZFŚS. 

 

§ 16 

 

1. Warunkiem dofinansowania do wypoczynku pracownika jest złożenie  

przez pracownika wniosku o urlop wypoczynkowy, w wymiarze co najmniej 14 kolejnych 

dni kalendarzowych w danym roku potwierdzonego przez pracownika SO/DFK. Warunek 

ten nie dotyczy wniosku w sprawie dofinansowania do wypoczynku dzieci  

i młodzieży wymienionych w § 12 ust. 3 Regulaminu.  
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2. Wzór wniosku o dofinansowanie wypoczynku, o którym mowa w ust. 1 stanowi  

Załącznik Nr 3 do Regulaminu. 

3. Dopłata do wypoczynku może być przyznana tylko raz w roku. 

4. Warunek określony w ust. 3 nie dotyczy pracowników, którzy nie wykorzystali w danym 

roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w § 16 ust. 1 lub 

2 z przyczyn od nich niezależnych, do którego przysługiwało im prawo, a wykorzystali go 

zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy, do 30 września następnego roku kalendarzowego.  

5. W przypadkach określonych w ust. 4 dofinansowanie do wypoczynku przysługuje na 

zasadach i warunkach określonych dla roku kalendarzowego, za który przysługuje 

dofinansowanie. 

 

§ 17 

 

1. Świadczenia, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-3 przysługują pracownikom po 

uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku (Załącznik Nr 2). 

2. Świadczenia o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 4 (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 3 

do Regulaminu) przysługują pracownikowi raz w roku kalendarzowym zastrzeżeniem § 16 

ust. 4. 

 

§ 18 

 

Imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych organizowanie są dla wszystkich 

pracowników Archiwum oraz członków ich rodzin, których koszt w całości pokrywany jest ze 

środków Funduszu, nie wymaga rozeznania sytuacji materialnej uczestników danej imprezy. 

Uczestnictwo w ww. imprezach jest powszechny i dobrowolny. 

 

VI. Pomoc na cele mieszkaniowe 

 

§ 19 

 

1. Pomoc na cele mieszkaniowe udzielana jest w formie zwrotnych pożyczek. 

2. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości 2 % od kwoty pożyczki; oprocentowanie 

płatnej jednorazowo z pierwszą ratą. 

3. Do pomocy ze środków Funduszu na cele mieszkaniowe uprawnieni są pracownicy 

 zatrudnieni na czas nieokreślony. 

4. Do wniosku (Załącznik Nr 6) o przyznanie pożyczki, pracownik zobowiązany jest 

przedstawić tytuł prawny do lokalu lub domu. 

 

§ 20 

 

1. Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielane na: 

- remont i modernizację lokalu lub budynku mieszkalnego, 

- uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, 

- budowę/kupno domu, lokalu mieszkalnego, 

- wykup lokalu mieszkalnego na własność, 

- kaucję i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkania. 

2. Zasady i warunki spłaty pożyczki określa pisemna umowa zawierana przez Dyrektora 

z pożyczkobiorcą (Załącznik Nr 7 do Regulaminu). 
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§ 21 

 

1. Warunkiem przyznania pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki. 

2. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie poręczenia przez dwóch 

niespokrewnionych z pożyczkobiorcą pracowników, zatrudnionych na czas nieokreślony 

w AP we Wrocławiu. 

3. Spłata pożyczki rozpoczyna się w dniu wypłaty w miesiącu następnym po miesiącu 

udzielenia pożyczki. 

4. Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych, maksymalnie w ciągu 2 lat                 

(24 miesięcy). 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoby zobowiązane do spłaty pożyczki  

(pożyczkobiorca i poręczyciele) znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, spłata pożyczki 

może zostać odroczona w czasie lub pożyczka może być umorzona w części albo              

w  całości. 

6. W razie śmierci pożyczkobiorcy niespłacona kwota pożyczki zostaje umorzona. 

7. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku: 

- rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę, 

- rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę z winy pożyczkobiorcy, 

- stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie fałszywych danych, 

- stwierdzenia, że pożyczka została wykorzystana na cele inne niż określone w umowie. 

8. W przypadku braku możliwości potrącania rat z wynagrodzenia, pracownik zobowiązuje 

się na piśmie do wpłat gotówkowych na konto Funduszu. 

9. W przypadku niespłacenia pożyczki wzywa się dłużnika na piśmie, do uregulowania 

należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się poręczycieli. 

10. W przypadku niedokonania wpłaty przez dłużnika we wskazanym terminie, potrąca się 

pozostałą cześć należności z wynagrodzenia poręczycieli. 

 

 

§ 22 

 

1. Obsługę techniczno-organizacyjną Funduszu zapewnia Komisja Socjalna, natomiast 

obsługę finansową DFK AP we Wrocławiu. 

2. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń i pomocy finansowej z Funduszu należy składać 

członkom Komisji Socjalnej. 

3. Wnioski należy składać do 15 dnia każdego miesiąca. Wnioski złożone po wskazanym 

terminie, będą rozpatrywane w kolejnym miesiącu. 

4. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w przypadku pożyczki na cele mieszkaniowe 

należy składać bezpośrednio do pracownika pełniącego funkcję sekretarza Komisji 

Socjalnej. 

5. Wnioski o zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe rozpatrywane są przez Komisję Socjalną 

według kolejności złożenia. 

6. Pracodawca lub uprawniony przez Pracodawcę pracownik ma obowiązek dokonania 

przeglądu danych osobowych przetwarzanych w celu przyznawania, ustalania wysokości 

świadczeń oraz dochodzenia praw lub roszczeń. Przegląd ma na celu ustalenie 

niezbędności ich dalszego przetwarzania. Przegląd jest przeprowadzany w określonym 

terminie do dnia      31 stycznia za każdy rok kalendarzowy. 

7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego przeglądu danych osobowych stwierdzono, że ich 

dalsze przechowywanie stało się zbędne do celów, o których mowa w ust. 6, dane te 

podlegają brakowaniu zgodnie z obowiązującym przepisami. 
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VII. Ochrona danych osobowych osób fizycznych 

 

§ 23 

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych we wniosku jest Dyrektor AP 

we Wrocławiu, ul. Pomorska 2, 50-215 Wrocław, mail: sekretariat@ap.wroc.pl,  

tel.: /71/ 328-81-01. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w AP we Wrocławiu nadzoruje 

wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD) – wskazany na stronie internetowej AP we 

Wrocławiu: iod@ap.wroc.pl 

3. Dane osobowe (w tym osób trzecich) zawarte we wniosku będą przetwarzane wyłącznie 

dla celów rozpatrywania wniosków oraz prowadzenia działalności socjalnej Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z Rozporządzeniem. 

4. Dane osobowe zawarte we wniosku są przetwarzane przez Pracodawcę oraz działających 

w jego imieniu i z jego upoważnienia członków Komisji Socjalnej, zobowiązanych do 

zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania funkcji w komisji oraz po jej 

zakończeniu. 

5. Podstawą prawną przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 

(w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych – np. dotyczących zdrowia)    

w związku z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (art. 8 ust. 2). 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany aktualnymi przepisami prawa. 

7. Dane zawarte we wniosku mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru 

tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi AP we Wrocławiu 

zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych we wniosku przysługuje 

osobom wymienionym we wniosku prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia, sprzeciwu wobec dalszego 

ich przetwarzania. 

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej 

zgody, przysługuje tym osobom prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych osób zawartych we wniosku 

narusza przepisy Rozporządzenia osoba, której dane wskazano we wniosku ma prawo 

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania i nie 

wyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości przyjęcia, rozpatrzenia         

i prawidłowej realizacji świadczenia. 

13. Na podstawie zebranych danych nie będzie dokonywane zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji, w tym profilowanie. 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@ap.wroc.pl
mailto:iod@ap.wroc.pl
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§ 24 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 25 

 

Regulamin uzgodniono z przedstawicielem załogi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Regulamin Pracy Komisji Socjalnej, 

2. Wniosek o pomoc finansową bezzwrotną z ZFŚS. 

3. Wniosek o pomoc bezzwrotną w formie dofinansowania do kosztów wypoczynku, 

4. Wniosek o pomoc bezzwrotną w formie świadczenia świątecznego, 

5. Wniosek o pomoc bezzwrotną w formie świadczenia rzeczowego, 

6. Wniosek o zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe, 

7. Umowa w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

 


