
 

 

Zarządzenie Nr 62/2020/2021 
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 22 lutego 2021 roku 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 158/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu” 
  
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1070, z późn. zm.), art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 144 ust. 1, 2, 3, 4, 
5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 85, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  
  

§ 1 
W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 158/2013/2014 Rektora 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie 
wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu”, wprowadza się następujące zmiany:  
 

1) dodaje się § 5a w następującym brzmieniu:   
 
       „§ 5a  
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie przyznawania świadczeń  

z Funduszu  jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy                 
ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@amu.edu.pl. 
3. Dane osobowe osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz 

art. 9 ust. 2 lit. b 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 119/1 z 4.5.2016, z późn, zm. ), dalej również jako „RODO”, w 
związku z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku   o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1070, z późn. zm ).   

4. Dane osobowe osób uprawnionych ( w tym dane dotyczące zdrowia) są przetwarzane 
przez Administratora oraz działających w jego imieniu pracowników, posiadających 
pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych. Osoby dopuszczone do 
przetwarzania danych osób uprawnionych są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy. 

5. Dane osobowe osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień 
do uzyskania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich 
wysokości.  

6. Osoby uprawnione udostępniają swoje dane osobowe w formie oświadczenia w postaci 
papierowej lub elektronicznej, stanowiącego część wniosku o przyznanie świadczenia z 
Funduszu lub osobnego dokumentu, jeśli jest to konieczne. UAM może żądać 
udokumentowania danych osobowych wynikających z oświadczenia, w zakresie 
niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na 
podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i 
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materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 
7. UAM przetwarza dane osobowe pozyskane od osób uprawnionych do korzystania z 

Funduszu przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z 
Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia 
praw lub roszczeń, a po tym okresie zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach.  

8. UAM dokonuje przeglądu danych osobowych pozyskanych od osób uprawnionych, nie 
rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w celu ustalenia niezbędności ich dalszego 
przechowywania. UAM usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne 
do realizacji celów do których zostały zebrane. 

9. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania 
sprostowania albo ograniczenia ich przetwarzania.”; 

 
2) w § 6 ust. 1 i 2 określenie „Dział Socjalny” zastępuje się określeniem „Sekcja Socjalna”;  

 
3) w § 9 ust. 1 pkt 5 skreśla się wyraz „okolicznościowego”; 
  
4) w §  9 ust. 1 skreśla się pkt 9; 

 
5) w § 10 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) dofinansowanie dorocznego spotkania integracyjnego dla emerytów i rencistów”;   
 

6) w § 10 ust. 1 dodaje się pkt 5a w następującym brzmieniu:  
„ 5a) dofinansowanie dorocznego pikniku, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 5”;   
 

7) § 25 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„2. Okres zawieszenia spłaty pożyczki oraz dłuższe okresy spłaty pożyczki, o których 
mowa w § 37 ust. 3 i w § 39 ust. 3, dolicza się do okresu częstotliwości, o którym mowa w 
§ 20 i w § 22, jeżeli pożyczka jest spłacana dłużej niż to zostało określone w umowie 
pożyczki.”; 
 

8) w § 33 ust. 1 określenie „Dział Socjalny” zastępuje się określeniem „Sekcja Socjalna”;  
 

9) w § 35 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  
 „4) informację o wysokości kwoty do wypłaty z wynagrodzenia ze stosunku pracy za 

miesiąc poprzedzający zawarcie umowy pożyczki, z której można potrącić ratę pożyczki”; 
 

      10)w § 35 ust. 1 skreśla się pkt 5; 
 
11) w § 36 ust. 1 i 2 określenie „Dział Socjalny” zastępuje się określeniem „Sekcja Socjalna”;   

 
12) w § 46 ust. 4 określenie „Działem Płac i Stypendiów” zastępuje się określeniem „Centrum 

Spraw Pracowniczych”;  
 

13) w § 50 określenie „Dział Socjalny” zastępuje się określeniem „Sekcja Socjalna”;   
 

14)  w § 52 ust. 4  określenie „Dział Socjalny” zastępuje się określeniem „Sekcja Socjalna”;   
 

15)  dodaje się § 54b w następującym brzmieniu:  
„§ 54b 

Do zasad tworzenia odpisu, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, stosuje się 
przepisy art. 262 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm. ).” 
 

 
 
 



§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
              

REKTOR 
 
 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 


