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Zarządzenie  Nr  49/2003 

Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 
         z  dnia   17 czerwca 2003 r. 
 

wprowadzające zmiany do Regulaminu rozdziału Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Wrocławskim, 

wprowadzonego w życie zarządzeniem Nr 21/96 Rektora                                      
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 1996 r. 

 
 
 

 Na podstawie art.49 ust. 2 i art. 122 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnic-
twie wyższym  (Dz.U. Nr 65, poz. 385, 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. 385, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. W Regulaminie rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uni- 
wersytecie Wrocławskim, wprowadzonego w życie zarządzeniem Nr 21/96 Rektora Uni-
wersytetu Wrocławskiego  z  dnia 7 maja 1996 r., wprowadza  się   zmianę  w  rozdziale II,  
w którym § 10 otrzymuje brzmienie: 
 
       „ § 10. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu  Socjalnego są: 
 
  1/ pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, któ- 
      rzy przepracowali w Uniwersytecie Wrocławskim co najmniej cały rok ka-  
      lendarzowy. 
      Za przepracowany cały rok kalendarzowy uważa się również podjęcie pra- 
      cy nie później niż w ciągu pierwszych 15 dni roku poprzedzającego wypła- 
      tę świadczenia, 
  2/ pracownicy  przebywający  na  urlopie naukowym lub urlopie dla podrato- 
      wania zdrowia (płatnym), 
  3/ pracownicy odbywający przeszkolenie wojskowe, 
  4/ pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, 
  5/ członkowie rodzin pracownika, do których zalicza się: 

- współmałżonka, 
- dzieci w wieku do 18 lat (pozostające na utrzymaniu pracownika lub któ- 
   re pozostawały na utrzymaniu zmarłego pracownika), jeżeli uczą się - do 

         czasu ukończenia nauki systemem stacjonarnym, nie dłużej niż do ukoń- 
         czenia  20 roku życia. 
         Świadczenie nie przysługuje pracownikowi na dzieci, na  które płaci ali- 
         menty, 
  6/ pracownicy, z którymi rozwiązana została umowa o pracę  w  danym roku 
      kalendarzowym. Pracownicy ci otrzymują świadczenie  w  wysokości pro- 
      porcjonalnej  do  czasu  zatrudnienia  (czas pracy zaokrągla się do pełnego 
      kwartału),  
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  7/ 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, 
  8/ dzieci niepełnosprawne pozostające  na  wyłącznym  utrzymaniu rodziców  
      bez względu na wiek.”. 
 
 § 2. Załącznik „WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWE- 
GO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH” do zarządzenia Nr 28/2000 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2000 r. wprowadzającego zmiany do Regula-
minu rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych w Uniwersytecie Wrocław-
skim, wprowadzonego w życie zarządzeniem Nr 21/96 Rektora Uniwersytetu Wrocławskie-
go z dnia 7 maja 1996 r., stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

          


