
Zarządzenie Nr 56/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 25 lipca 2018 r. 

 

 

w sprawie: zmian w  załączniku do zarządzenia Nr 33/2015/2016 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 9 maja 

2016 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie (z późn. zm.) 

 

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 118 ust. 2 i art. 157 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) 

w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń 

Socjalnych (Tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1316) wprowadzam, w związku 

z obowiązywaniem 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. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz zapisami nowego Regulaminu Organizacyjnego 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wprowadzonego 

zarządzeniem Nr 46/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r., za zgodą wszystkich zakładowych 

organizacji związkowych działającymi w AWF Warszawa, następujące zmiany 

w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (zwanym dalej „Regulaminem”), stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Nr 33/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia nowego 

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (z późn. zm.): 

 

 

1) W § 1 ust. 1 Regulaminu aktualizuje się adresy publikacyjne Ustawy z dn. 27.07.2005 r. 

Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm.), Ustawy z dn. 

4.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. 2015 poz. 111        

z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2015 poz.748 z późn. zm.) na: 

 

„Ustawa z dn. 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 

z późn. zm.)”, „Ustawa z dn. 4.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń 

Socjalnych (Dz. U. 2018 poz. 1316)” oraz „Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach    

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2018 poz.1270),” 

 

 

2) W § 1 ust. 1 Regulaminu zapis: „Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2015  poz. 2135 z późn. zm.);” zastępuje się zapisem: „Ustawa z dn. 

10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018  poz. 1000);”. 

 

 

 



3) § 5 ust. 8 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„Do wniosku o udzielenie świadczenia z Funduszu osoba uprawniona dołącza 

oświadczenie własne następującej treści: 

„ wyrażam” / „ nie wyrażam” zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w celu udzielenia 

przez Uczelnię świadczenia z ZFŚS .” 

 

na: 

 

„Osoba składająca wniosek/oświadczenie/umowę w celu ubiegania się o świadczenie 

z ZFŚS zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

jej danych osobowych wg następującej treści: 

 

„Ja, niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie,    

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa podanych przeze mnie moich danych osobowych 

zawartych w złożonym wniosku/oświadczeniu/umowie lub załączonej do niego 

dokumentacji w celach związanych z postępowaniem o udzielenie przez Uczelnię 

świadczenia z ZFŚS. 

Jestem świadomy/świadoma, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w trakcie trwania procedury   

o udzielenie przez Uczelnię świadczenia z ZFŚS uniemożliwia jednak przyznanie 

świadczenia i będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o świadczenie z ZFŚS. 

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

dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.  

Wyrażając powyższą zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych 

osobowych deklaruję, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania moich danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zawartą w § 12a Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych i sporządzoną w związku z zapisami 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. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), 

tzw. „RODO”.” 

 

 

4) § 7 ust. 6 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„W przypadku nie wykorzystania urlopu, na który pobrano świadczenie lub jego 

skrócenie w wymiarze mniejszym niż 14 kolejnych dni kalendarzowych w danym roku 

(w tym minimum 10 dni roboczych), osoba która pobrała dofinansowanie zobowiązana 

jest do jego niezwłocznego zwrotu do Kasy AWF.” 

 

na: 

 

„W przypadku niewykorzystania urlopu, na który pobrano świadczenie lub jego 

skrócenie w wymiarze mniejszym niż 14 kolejnych dni kalendarzowych w danym roku 

(w tym minimum 10 dni roboczych), osoba która pobrała dofinansowanie zobowiązana 

jest do jego niezwłocznego zwrotu na konto ZFŚS.” 

 

 

 



5) W Regulaminie dodaje się, po § 12, nowy § 12a o następującej treści: 

 

„§ 12a 

 

Klauzula informacyjna RODO 

(sporządzona w związku z realizacją obowiązku wskazanego w art. 13 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. (Dz. Urz. UE L 

119, s. 1)) 

 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej administratorem”) jest 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą 

w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa (zwana dalej również „AWF 

Warszawa”), reprezentowana przez JM Rektora, prof. nzw. Andrzeja Mastalerza. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do 

procedury udzielenia przez Uczelnię świadczenia z ZFŚS. Przetwarzanie danych 

obejmuje w szczególności utrwalanie, przechowywanie i usuwanie tych danych. 

3) Podstawą prawną uzasadniającą przetwarzanie Pani/Pana danych są zapisy Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (§ 5 ust. 8), prawnie uzasadniony interes 

administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia 

i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, a także wyrażona przez Panią/Pana 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku ze złożonym 

wnioskiem/oświadczeniem/umową w celu ubiegania się o świadczenie z ZFŚS. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie osoby zatrudnione 

i upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania 

swoich obowiązków służbowych. 

5) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), który nadzoruje 

prawidłowość przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony 

Danych  Osobowych powołanym przez administratora można skontaktować pod adresem 

pocztowym AWF Warszawa (z adnotacją skierowania sprawy do IODO) lub za 

pośrednictwem adresu e-mail: iodo@awf.edu.pl 

6) Po zakończeniu procedury udzielenia przez Uczelnię świadczenia z ZFŚS Pana/Pani dane 

osobowe będą przechowywane przez administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym 

dla celów archiwizacyjnych lub dowodowych.  

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (w tym 

sporządzenia ich kopii), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Posiada Pan/Pani również prawo do przeniesienia danych lub żądania przeniesienia 

danych przez AWF Warszawa do innego administratora.  

8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez administratora 

danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w trakcie trwania 

procedury o udzielenie przez Uczelnię świadczenia z ZFŚS uniemożliwia jednak 

przyznanie świadczenia i będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się 

o świadczenie z ZFŚS. Wycofanie zgody nie wpływa ponadto na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia 

procedury udzielenia przez Uczelnię świadczenia z ZFŚS. 

10) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom bez Pana/Pani 

zgody, chyba, że przekazanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego 

nałożonego na administratora przez przepis powszechnie obowiązującego prawa. 



Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, chyba, że przekazanie danych osobowych wynika z obowiązku 

prawnego nałożonego na administratora przez przepis powszechnie obowiązującego 

prawa.  

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

12) Szczegółowe prawa osoby jak i definicje poszczególnych terminów związanych 

z ochroną danych osobowych, określa Rozporządzenie 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. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).” 

 

 

6) W załączniku nr 1,2,3,4,5 i 7  do Regulaminu wykreśla się zapis:  

 

„„Wyrażam”/„nie wyrażam” zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w celu udzielenia przez 

Uczelnię świadczenia z ZFŚS. 

 

Dane osobowe zawarte we wniosku są objęte ochroną Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych.” 

 

zastępując go zapisem: 

 

„Ja, niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa podanych przeze mnie moich danych osobowych 

zawartych w złożonym wniosku/oświadczeniu/umowie lub załączonej do niego dokumentacji 

w celach związanych z postępowaniem o udzielenie przez Uczelnię świadczenia z ZFŚS. 

Jestem świadomy/świadoma, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w trakcie trwania procedury 

o udzielenie przez Uczelnię świadczenia z ZFŚS uniemożliwia jednak przyznanie świadczenia 

i będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o świadczenie z ZFŚS. Wycofanie zgody 

nie wpływa ponadto na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej 

podstawie przed jej wycofaniem.  

Wyrażając powyższą zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych 

deklaruję, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

moich danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, zawartą w § 12a Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

i sporządzoną w związku z zapisami 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. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), tzw. „RODO”.” 

 

 

7) W załączniku nr 6, 6a, 6b i 6c do Regulaminu skreśla się zapis § 7. 

 

8) W załączniku nr 6 do Regulaminu zmienia się zapis: "reprezentowaną przez Kanclerza" 

na " reprezentowaną przez Rektora". 

 

9) W załączniku nr 6a do Regulaminu zmienia się zapis: "reprezentowaną przez Z-cę 

Kanclerza" na "reprezentowaną przez Prorektora ds. Filii AWF". 

 



10) W załączniku nr 6b do Regulaminu zmienia się zapis: "reprezentowaną przez Kanclerza" 

na " reprezentowaną przez Rektora". 

 

11) W załączniku nr 6c do Regulaminu zmienia się zapis: "reprezentowaną przez Z-cę 

Kanclerza" na "reprezentowaną przez Prorektora ds. Filii AWF". 

 

12) W § 3 załącznika nr 6b do Regulaminu skreśla się zapis” do Kasy AWF lub”. 

 

13) W § 3 załącznika nr 6c do Regulaminu skreśla się zapis „do Kasy AWF Filia w Białej 

Podlaskiej lub”. 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 33/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz jego 

załącznika (Regulaminu) pozostają bez zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r. Wnioski/oświadczenia 

lub umowy złożone według dotychczasowych wzorów załączników, przed wejściem 

w życie niniejszego zarządzenia, nie wymagają ponownego złożenia lub aktualizacji. 

W przypadkach wystąpienia sytuacji, która według dotychczasowych wzorców umów lub 

wystąpienia sytuacji określonej w § 7 ust. 6 Regulaminu wymagałaby wpłaty do 

właściwej kasy AWF, środki te należy przekazać na konto ZFŚS.  

3. Niniejsze zarządzenie przekazane zostanie do wiadomości pracowników AWF 

Warszawa. 

4. Wprowadza się, jako załącznik do niniejszego zarządzenia, tekst jednolity Regulaminu 

i jego załączników obejmujący wszelkie wprowadzone do niego dotychczas, w tym 

niniejszym zarządzeniem, zmiany 

 

 

Rektor 

                                

                                      

                                                         Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik: 

1) Tekst jednolity Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na dzień 1 sierpnia 2018 r., wraz 

z załącznikami.  

 


