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Załącznik do Zarządzenia Nr 71
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 16 grudnia 2020 r. 

     ANEKS  nr 3

do REGULAMINU
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM 

OŚWIATY W WARSZAWIE

§ 1

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych wprowadza się 
następujące zmiany:

1.Pkt. I  otrzymuje następujące brzmienie:

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Funduszem” tworzy się na 
podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
(t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1070 ze zm.),

b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r.
 w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu 
naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. 2009 r. 
Nr 43 poz. 349),

c) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U.   2019 r. poz. 1781 ze zm.),

d) 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 L 119 z 04.05.2016, str. 1)

e) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1320 
ze zm.).”.
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1. W § 5 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

„5. Dofinansowanie szczepień ochronnych pracowników przeciwko grypie 
lub koronawisurowi.”

2. § 8 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Wysokość przyznanej pomocy uzależnia się od sytuacji życiowej osoby 
uprawnionej oraz skali poniesionych strat, ale nie może przekroczyć kwoty 
1500 zł.”

3. Zmianie ulega załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik 
do niniejszego aneksu.

§ 2

Pozostałe zapisy Regulaminu  pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
  

Mazowiecki Kurator Oświaty
       /-/

           Aurelia Michałowska
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