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ZARZĄDZENIE NR 16/2016
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego
Zarządzeniem Rektora nr 2/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.
Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zarządza, co następuje:
§1
W Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
„6) średni dochód miesięczny na osobę w rodzinie – suma dochodów osób uprawnionych
do świadczeń z funduszu, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, osiągniętych
w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku, podzielonych przez liczbę tych osób
oraz liczbę miesięcy w roku;”;

2)

§ 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie:
„ 7) Dochodem w zależności od źródła jego powstania jest:
a) w przypadku dochodu ze stosunku pracy, z tytułu emerytury, renty, umowy zlecenia,
umowy o dzieło oraz innych źródeł – przychód pomniejszony o koszty uzyskania
przychodu, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie
zdrowotne;
b) w przypadku dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanego
na zasadach ogólnych – przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek
dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
c) w przypadku dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanego
w formach zryczałtowanych (karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych) – kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
społeczne,
d) w przypadku gdy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie istnieje obowiązek
ubezpieczenia społecznego – kwota nie niższa niż minimalna w danym roku podstawa
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność
gospodarczą, opłacających składki na zasadach ogólnych.”;

3)

w § 2 skreśla się pkt 8) oraz pkt 9);

4)

w § 3 ust. 1 pkt 1) lit. a) po słowie: „wypoczynku” dodaje się wyrażenie: „(dopłata do
wypoczynku rodziny pracownika, emeryta i rencisty oraz dodatkowa dopłata do wypoczynku
dziecka pracownika, emeryta i rencisty)”;

5)

§ 4 otrzymuje brzmienie:
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„1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń z Funduszu przewidzianych niniejszym
Regulaminem są:
1) pracownicy – niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy, rodzaju umowy o pracę
oraz wymiaru czasu pracy, w tym również pracownicy przebywający na urlopach
wychowawczych;
2) emeryci i renciści, którym prawo do emerytury lub renty przyznano bezpośrednio po
ustaniu ich zatrudnienia w Uczelni; ;
3) członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów.
2. Członkami rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są
pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem, emerytem lub rencistą:
1) współmałżonek;
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 ukończenia 3 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
b) po ukończeniu 18 roku życia do zakończenia kształcenia w szkole lub szkole wyższej,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
c) bez względu na wiek, jeżeli orzeczeniem uprawnionych organów stwierdzono
względem nich całkowitą niezdolność do pracy.”;
6)

w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Świadczenia przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej, jej przełożonego, przedstawiciela
ustawowego lub organizacji związkowej. Wniosek składany jest w Dziale Polityki
i Zarządzania Kadrami na odpowiednich formularzach, stanowiących załączniki Nr 1, 2 lub 3
do niniejszego Regulaminu.”;

7)

w § 5 skreśla się ust. 4;

8)

w § 5 ust. 5 zdanie pierwsze wyrażenie: „osoby z nim spokrewnione lub niespokrewnione,
pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące” zastępuje się
wyrażeniem: „inne osoby uprawnione, pozostające z nim w gospodarstwie domowym”;

9)

w § 6 po ust. 1 dodaje się kolejno:
1) ust. 1a w brzmieniu: „Dopłata do wypoczynku przyznawana jest rodzinie pracownika, emeryta
i rencisty oraz dodatkowo do wypoczynku dziecka pracownika, emeryta i rencisty, o ile
pozostaje ono uprawnione w rozumieniu § 4 ust. 2 pkt 2).”;
2) ust. 1 b w brzmieniu: „Jeżeli osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) i 2), pozostają w tej
samej rodzinie, mają prawo do odrębnych dopłat.”;

10) w § 6 ust. 3:
1) po wyrażeniu „wniosku o” dodaje się słowo: „dodatkową”;
2) wyrażenie: „§ 2 pkt 8) lit. c.” zastępuje się wyrażeniem: „§ 4 ust. 2 pkt 2) lit. c”;
3) wyrażenie: „lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Komisji Lekarskiej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie sądu powszechnego” zastępuje się
wyrażeniem: „uprawnionego organu”;
11) w § 6 ust. 4:
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1) w pkt 1) po słowie: „przypadku”: dodaje się wyrażenie: „dopłat do wypoczynku rodzin”;
2) w pkt 2) po słowie: „przypadku”: dodaje się wyrażenie: „dopłat do wypoczynku rodzin”;
3) w pkt 3) po słowie :„przypadku”: dodaje się wyrażenie: „dodatkowych dopłat do
wypoczynku”;
12) w § 8 ust.5 słowo: „przeciętny” zastępuje się słowem: „średni”;
13) w § 9 ust. 4 po liczbie: „4” dodaje się wyrażenie :„ust.1”;
14) w § 18 ust. 1 liczbę: „2” zastępuje się liczbą: „4”;
15) w § 18 ust. 2 :
1) w zdaniu pierwszym, po słowie: „Uczelni” dodaje się przecinek oraz wyrażenie: „zatrudnione
na podstawie stosunku pracy na czas nieokreślony lub na czas określony, którego termin
upływa nie wcześniej, niż w dniu zwrotu pożyczki.”;
2) w zdaniu drugim po liczbie: „4” dodaje się wyrażenie: „ust. 1”;
16) w miejsce załącznika nr 1 „Wzór formularza wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS”
wprowadza się załączniki:
1) nr 1 - „Wzór formularza wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS (innego niż dopłata do
wypoczynku)”;
2) nr 2 - „Wzór formularza wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku rodziny pracownika i
dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka”;
3) nr 3 - „Wzór formularza wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku emeryta / rencisty i
dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka”;
- stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia;
17) Załącznik nr 2 - „Wzór umowy pożyczki” Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu otrzymuje
numer 4 .
§3
Ustala się tekst jednolity Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
Załączniki:
1) Wzór formularza wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS (innego niż dopłata do wypoczynku);
2)Wzór formularza wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku rodziny pracownika i dodatkowej dopłaty do
wypoczynku dziecka;
3) Wzór formularza wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku emeryta / rencisty i dodatkowej dopłaty do
wypoczynku dziecka;
4) teksty jednolity Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.
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