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ZARZĄDZENIE  Nr  69/2006 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z dnia 22 maja 2006 r. 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 77/2003 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 21 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 
 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                    
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 
4 marca 1994 r.o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. 
Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. W Regulaminie rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych              
w Uniwersytecie Wrocławskim, stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 77/2003 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
 1/ § 1 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ § 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego 
dalej „Funduszem Socjalnym – FS” i zasady gospodarowania jego środkami, określają: 
 
  - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
   poz. 1365), 
  - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
     (tekst jednolity  Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami), 
  - ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity  Dz. U.  

z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami), 
  - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity  Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami).”, 
 
 2/ § 2 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ § 2. Dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy się  Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych z: 
  - corocznego odpisu podstawowego w wysokości 6,5 % planowanego rocznego 

osobowego funduszu płac, 
  - środków nie wykorzystanych w roku ubiegłym, 
  - odsetek od środków Funduszu, 
  - wpływów z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 
  - innych środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.”, 
 
 3/ § 6 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ § 6. Zasady rozdziału  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  dla  emerytów 



(Dział Organizacyjny-2006) 

- 2 - 
   
i rencistów – byłych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego reguluje  odrębne  zarządze- 
nie Rektora.”, 
  
 4/ w § 9 i § 15 wyrazy „Dział Socjalny”zastępuje się wyrazami „Dział Administracyj- 
  no - Gospodarczy   i   Spraw   Socjalnych”, a  w  § 16  wyrazy „Dziale  Socjalnym” 
  zastępuje    się    wyrazami   „Dziale   Administracyjno – Gospodarczym   i   Spraw 
  Socjalnych,”, 
 
 5/ w § 10: 
 
  a/ pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
 „1/  pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie Wrocławskim w pełnym i niepełnym 
                  wymiarze czasu  pracy,”,   
 
  b/ pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
 
 „6/  członkowie rodzin pracownika i doktoranta, do których zalicza się: 
    - współmałżonka, 
    - dzieci w wieku do 18 lat (pozostające na utrzymaniu pracownika lub które  

pozostawały  na utrzymaniu zmarłego pracownika), jeżeli uczą się – do czasu 
ukończenia nauki systemem stacjonarnym, nie dłużej niż do ukończenia 20 roku 
życia, 

   - dzieci niepełnosprawne - bez względu na wiek - pozostające na wyłącznym 
utrzymaniu rodziców.  

   Pracownicy, którzy płacą alimenty mogą otrzymać zwrot udokumentowanych 
kosztów wypoczynku dziecka, do wysokości świadczenia przysługującemu 
dzieciom innych pracowników,”, 

 
 6/  § 11 otrzymuje brzmienie: 
 
   „ § 11. 1. Część A Funduszu Socjalnego dzieli się na uprawnione osoby następująco: 
       1/ osoby wymienione w § 10 otrzymują świadczenia wypoczynkowe w wy- 
       sokości uzależnionej od sytuacji materialnej rodziny, a mianowicie:  
       a/ 100%  wysokości  świadczenia,  gdy  miesięczny  dochód  na   jednego  
       członka rodziny wynosi do 150% przeciętnego miesięcznego wynagro- 
       dzenia w gospodarce narodowej, 
       b/ 75%  wysokości   świadczenia,  gdy  miesięczny  dochód   na   jednego   
       członka rodziny przekracza 150% jednak nie więcej niż 175% przecięt- 
       nego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 
       c/ 50%  wysokości   świadczenia,  gdy  miesięczny  dochód   na   jednego 
      członka rodziny przekracza 175% przeciętnego miesięcznego wynagro- 
      dzenia w gospodarce narodowej. 
                                Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej przyjmuje     
      się z końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego, w którym przysłu- 
      guje świadczenie,  ogłoszone  w  formie  Komunikatu  Prezesa  Głównego   
      Urzędu Statystycznego  w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pols- 
       kiej – „Monitor Polski”, 
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    2/ osobom posiadającym dzieci, spełniające warunki  określone w § 10  pkt 6, 
     przyznaje się świadczenia powiększone o 50% na każde dziecko, 
    3/ osoby wymienione w § 10 pkt 1 otrzymują świadczenie wypoczynkowe po 
     przepracowaniu  w  Uniwersytecie  Wrocławskim co najmniej  6 miesięcy, 
     przed wypłatą drugiej raty dofinansowania za bieżący rok. 
 
   2. Przy określaniu przeciętnego miesięcznego dochodu  przypadającego  na  jed- 
nego członka rodziny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ppkt a, b, c, przyjmuje się dochód brutto 
- dochód przed potrąceniem  składek na ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  oraz  podatku 
dochodowego od osób fizycznych, według następujących zasad: 
    1/ do ustalenia dochodu przypadającego na jednego  członka  rodziny  upraw- 
        nionego  wlicza  się:  dochody   pracownika   osiągnięte   w  Uniwersytecie   
        Wrocławskim  i  poza nim oraz dochody  osiągnięte  przez  jego  małżonka  
        i dzieci (zarówno ze stosunku pracy jak  i  z  innych  tytułów). Do dochodu 
        wlicza się również emerytury, renty oraz świadczenia alimentacyjne, 
    2/ przyjmuje się średni miesięczny dochód w rodzinie  z  kwartału poprzedza- 
        jącego składanie oświadczenia w danym roku, 
    3/ w przypadku  wątpliwości  Komisja  Socjalna  może  uzależnić  przyznanie 
        świadczenia  od  przedstawienia  stosownych dokumentów ( zaświadczenie 
        z  Urzędu  Skarbowego,  zaświadczenie  z  zakładu   pracy  współmałżonka  
        zaświadczenie  z  gminy  lub  inny dokument potwierdzający wysokość do-  
        chodu ), 
    4/ w przypadku zatajenia przez uprawnionego dochodów mających wpływ na 
        wysokość świadczenia, uprawniony traci prawo do tego świadczenia.”, 
          
 7/ w § 14: 
 
  a/ ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: 
 
 „ 1. Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielane  pracownikom  zatrudnionym 
w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. 
 
   2. Pracownicy  przebywający  na  urlopach  wychowawczych  i  zdrowotnych,  mogą 
ubiegać się o pożyczki na cele mieszkaniowe.”, 
 
  b/ ust. 3 i ust. 4 skreśla się, 
 
 8/ Załącznik Nr 3  do   Regulaminu   rozdziału   Zakładowego   Funduszu   Świadczeń 
Socjalnych w Uniwersytecie Wrocławskim otrzymuje brzmienie  Załącznika  Nr 1  do  niniej- 
szego zarządzenia.  
 
 § 2. W  Regulaminie  udzielania   pomocy   na   cele   mieszkaniowe   z   Zakładowego 
Funduszu  Świadczeń  Socjalnych,  stanowiącym  Załącznik  Nr 1  do  Regulaminu  rozdziału 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące zmiany: 
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 1/ § 3 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ § 3. Warunkiem przyznania pomocy  na   cele   mieszkaniowe   jest   przepracowanie          
w Uniwersytecie  Wrocławskim  co  najmniej  jednego  roku. Zasada   ta   nie   dotyczy   osób  
podejmujących pracę w Uniwersytecie na mocy porozumienia między pracodawcami. ”, 
 
 2/ w § 6 wyrazy „Dziale Socjalnym” zastępuje  się  wyrazami „Dziale  Administracyj- 
no – Gospodarczym  i  Spraw  Socjalnych”, a  w  § 15,  § 21  i § 23  wyrazy „Dział  Socjalny” 
zastępuje się wyrazami „Dział Administracyjno – Gospodarczy i Spraw Socjalnych.”, 
 
 3/ w § 9: 
 
  a/ w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ 2/  potwierdzenie budowy domu, tj. pozwolenie na budowę, kosztorys  budowy  oraz 
     akt własności działki budowlanej,”, 
 
  b/ ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ 4.  Pożyczki udzielone na nabycie mieszkania, budowę domu, przebudowę  mieszka- 
nia lub adaptacje pomieszczeń na cele mieszkalne, wymagają poręczenia trzech pracowników 
Uniwersytetu Wrocławskiego.”, 
  
 4/ Załącznik do Regulaminu udzielania pomocy na cele mieszkaniowe z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do  niniejszego  zarzą- 
dzenia. 
 
 § 3.  W   Regulaminie  przyznawania  pomocy  finansowej  z  Zakładowego  Funduszu  
Świadczeń Socjalnych, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Regulaminu  rozdziału  Zakładowego  
Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące zmiany: 
 
 1/ w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ 1/ pracownikom zatrudnionym w Uniwersytecie Wrocławskim w pełnym i niepeł- 

nym wymiarze czasu pracy,”, 
 
 2/ w § 3: 
 
  a/ ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ 3. Do wniosku należy dołączyć: 
    1/ zaświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów własnych i współmał-       

   żonka oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie na czas składania 
   wniosku, 

    2/  aktualne zaświadczenie lekarskie w przypadku choroby, 
    3/  stosowne zaświadczenie w przypadku klęsk żywiołowych, 
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    4/  poświadczenie z Policji w przypadku kradzieży, a Straży Pożarnej w przypad-  

   ku pożaru, 
    5/  zaświadczenie wydane przez stosowny urząd  w  przypadku innych zdarzeń lo- 
     sowych.”, 
 
  b/ w ust. 4 wyrazy „Dziale Socjalnym”  zastępuje  się  wyrazami „ Dziale  Admini- 
       stracyjno – Gospodarczym i Spraw Socjalnych,”, 
 
 3/ Załącznik  do  Regulaminu   przyznawania   pomocy   finansowej   z   Zakładowego  
Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje brzmienie Załącznika  Nr 3  do niniejszego zarzą- 
dzenia. 
 
 § 4.  Zarządzenie wchodzi  w  życie  z  dniem podpisania,  za  wyjątkiem  pkt 2  w § 1,       
który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2007 r. 
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Załącznik  Nr 1 
do zarządzenia  Nr 69/2006 
z  dnia 22 maja 2006 r. 

 
        
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI                                        Załącznik Nr 3 
Dział Administracyjno-Gospodarczy                                       do Regulaminu rozdziału Zakładowego  
i Spraw Socjalnych                                                                  Funduszu Świadczeń Socjalnych  
Tel: 375-26-92, 375-24-82                                                      w Uniwersytecie Wrocławskim 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZE Ń 
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZE Ń SOCJALNYCH 

 
___________________________________________________________________________ 
(Nazwisko i imię) 
___________________________________________________________________________ 
(Nazwa jednostki organizacyjnej lub komórki administracyjnej) 
___________________________________________________________________________ 
(Adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu, mieszkania) 
_______________________________________________ 
(telefon) 
 
W Uniwersytecie Wrocławskim pracuję (dokładna data zatrudnienia)___________________________ 
 
Proszę o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na uzupełnienie 
koszów wypoczynku w roku _______________________ 
 
Pracownik oraz członkowie rodziny (podać współmałżonka i dzieci do lat 18 pozostające na 
utrzymaniu pracownika , jeżeli uczą się – do czasu ukończenia nauki systemem stacjonarnym, nie 
dłużej niż do ukończenia 20 roku życia – liczy się rok kalendarzowy). Dzieci niepełnosprawne 
pozostające na wyłącznym utrzymaniu pracownika bez względu na wiek. Całkowite sieroty, które 
były na utrzymaniu zmarłego pracownika – jeżeli uczą się – do czasu ukończenia nauki w trybie 
stacjonarnym, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 
 
Lp.                           Nazwisko i  imię         Data urodzenia Stopień 

pokrewieństwa 
     

     
     
     
     
     
     
     
  

DEKLARACJA:  Dotyczy dzieci do lat 18 wyjeżdżających na krajowy wypoczynek zorganizowany. 
Moje dzieci będą korzystały w roku  ___________  z zorganizowanego wypoczynku na 
terenie Polski, za który przestawię rachunek do 15 września br. 



(Dział Organizacyjny-2006) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Oświadczam, że moja rodzina składa się z ………  osób i miesięczny dochód na jednego członka 
rodziny *  :             
 
1.  wynosi do 150 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 
     przysługuje  100 % wysokości świadczenia wypoczynkowego, 
 
2.  przekracza 150 % jednak nie więcej niż 175 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
     w gospodarce narodowej – przysługuje 75 % wysokości świadczenia wypoczynkowego, 
 
3.  przekracza 175 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 
     przysługuje 50 % wysokości świadczenia wypoczynkowego 
 
 
 
 
 
Powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność. 

 
 

Wrocław, dnia ......................................200.......r. 
 
 
      .............................................................................. 
                      ( podpis) 
 
 
*  przy określaniu przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny 
przyjmuje się 
   dochody brutto. 
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Załącznik  Nr 2 
do zarządzenia  Nr  69/2006 
z dnia 22 maja 2006 r. 

 
         Załącznik  
         do Regulaminu udzielania pomocy na cele mieszkaniowe 
         z  Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych 
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.........................................................................................                       Załącznik  Nr 3 
(nazwisko i  imię )                                                                                            do zarządzenia Nr 69/2006 
                                                                                                                 z  dnia 22 maja 2006 r. 
......................................................................................... 
(adres – kod, miejscowość) 
         DZIAŁ  
.........................................................................................      ADMINISTRACYJNO-    
(ulica, nr domu, mieszkania,)                                                               GOSPODARCZY 
                                                     I SPRAW  SOCJALNYCH  
........................................................................................ 
(miejsce pracy w Uniwersytecie- telefon 
                                                                                                 Załącznik 
........................................................................................         do Regulaminu przyznawania pomocy 
(stanowisko służbowe)                                                                     finansowej z Zakładowego Funduszu 
                                                                                                 Świadczeń Socjalnych 
....................................................................................... 
(rok  zatrudnienia) 
 
...................................................................................... 
(nr dowodu osobistego) 

W N I O S E K 
o udzielenie zapomogi  z  ZFŚS dla pracownika  

 
Proszę o udzielenie zapomogi bezzwrotnej z następujących powodów:   * podkreśl właściwe punkty 
Trudnej sytuacji materialnej:         - średni dochód na osobę________________ 
1. Niskie dochody,  
2. Stałe opłaty mieszkaniowe,  
3. Zakup opału, drewna,  
4. Zakup odzieży, obuwia, środków czystości,  
5. Zakup podręczników i przyborów szkolnych, 
6.   .............................................................................................................................................................. 
W załączeniu: poświadczenie wysokości opłat mieszkaniowych (czynsz, media, energia elektryczna i gaz), 
koszty ogrzewania), zaświadczenie o nauce: dotyczy dzieci powyżej 18 roku  życia, wysokość  stypendium.  
 
W związku z długotrwałą chorobą:  
1. Leczenie szpitalne, zabieg operacyjny, leczenie sanatoryjne, 
2. Rehabilitacja, zakup sprzętu do rehabilitacji, odpłatne badania, 
3. Zakup leków, 
4. ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
W załączeniu: zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie, ksero karty informacyjnej z leczenia 
szpitalnego, rachunki za zakup leków, rehabilitację, zabiegi lecznicze, odpłatne badania. 
 
Zdarzenie losowe : 
 
1. Z powodu śmierci członka rodziny  

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
2. Inne zdarzenie losowe  

.................................................................................................................... 
W załączeniu: akt zgonu członka rodziny, akt małżeństwa, poświadczenie zdarzenia losowego. 



(Dział Organizacyjny-2006) 

. 
- 2 - 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
1. Oświadczam, że Uniwersytet  jest / nie jest  moim jedynym miejscem pracy i, że mój miesięczny 

zarobek (netto) wraz z dodatkami rodzinnymi i innymi (potwierdzony przez  Zakład Pracy) 
wynosi  ................................................   zł w tym z innego Zakładu Pracy (dołączyć zaświadczenie 
o zarobkach). 

                                                
2. Mąż (żona)  mój(a)  pracuje w ..................................................................................................... 

   (dołączyć zaświadczenie o zarobkach  j.w.) 
 
3. Rodzina moja składa się z  ..............  osób w tym  na utrzymaniu moim i męża (żony) pozostają 

osoby niepracujące: 
        
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

(podać imię i nazwisko, datę urodzenia) 
 
 

Powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność. 
 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU  OD   ZAPOMÓG 
 
Pomoc finansowa ze środków ZFŚS zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 
1991 r (Dz.U. z  1993 r Nr 90,poz.416  z późn. Zm.) podlega opodatkowaniu w wysokości 19 % z wyjątkiem 
pomocy udzielanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub śmierci. 
Zwolnienie podatkowe stosowane jest gdy do podania dołączone sA stosowne dokumenty tj. zaświadczenie 
lekarskie o długotrwałej chorobie, uwierzytelniona kserokopia aktu zgonu, dokument stwierdzający 
zdarzenie losowe. 
 
 Przyjęłam /przyjąłem  do wiadomości 
 
 
Wrocław, dnia ................................20........r.                  .................................................... 
                            ( podpis ) 
 
 
 
D E C Y Z J A 
Komisji  ds.  Bytowych Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
Komisja na posiedzeniu w dniu .............................................................. 
 
Postanowiła przyznać zapomogę w kwocie 
....................................................................................................................................................... 
Słownie:.......................................................................................................................................... 
 


