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ZARZĄDZENIE NR 19/2019 
REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU  

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem 

 Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

           

  

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  

zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 
Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem 

Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zwanym dalej 

„Regulaminem”, wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 2/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.: 

 

1. Treść  §4  ust. 2 pkt 2 Regulaminu  przyjmuje brzmienie: 

„2) dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny  

zastępczej, o ile nie pozostają w związku małżeńskim oraz nie osiągają dochodów, 

z wyjątkiem świadczeń z pomocy społecznej: 

a)  od urodzenia do ukończenia 19 roku życia (wiek liczony rocznikowo); 

b) bez względu na wiek, jeżeli orzeczeniem uprawnionych organów stwierdzono       

względem nich całkowitą niezdolność do pracy.” 

 

2.  Treść  §6  ust. 3 Regulaminu  przyjmuje brzmienie: 

„3.  We wniosku o przyznanie  dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka należy podać 

jego datę urodzenia, zaś w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b, dołącza 

się orzeczenie uprawnionego organu.” 

 

3. Wprowadza się zmienione załączniki do Regulaminu Gospodarowania Zakładowym 

Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 

- wzór formularza wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku rodziny pracownika 

           i  dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka (Załącznik nr 2 do Regulaminu), 

-  wzór formularza wniosku o przyznanie dopłaty  do  wypoczynku   emeryta  / rencisty 

           i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka (Załącznik nr 3 do Regulaminu), 

stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia. 
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§ 2 
Pozostałe zapisy Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń 

Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pozostają bez zmian. 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2019 r. 

 

                Rektor  

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


