
(Dział Organizacyjny-2003) 

Zarządzenie  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. 49 ust. 2 i art. 122 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie 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. 335, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Wprowadza się  Regulamin rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersy-
tecie Wrocławskim, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2.  Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do spraw Ogólnych. 
 
 § 3. Tracą moc: 
 
   1/ zarządzenie Nr 21/96  Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego  z dnia  7 ma- ja 1996 r.w  spra-

wie wprowadzenia Regulaminu rozdziału Zakładowego  Funduszu  Świadczeń Socjalnych w 
Uniwersytecie Wrocławskim, 

   2/  zarządzenie Nr 31/97 Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 20 ma-  
    ja 1997 r. zmieniające  zarządzenie  Nr 21/96  Rektora Uniwersytetu Wroc- 
    cławskiego  z  dnia 7 maja  1996 r.  w  sprawie  wprowadzenia Regulaminu  
     rozdziału  Zakładowego Funduszu  Świadczeń  Socjalnych w Uniwersytecie  
    Wrocławskim, 
   3/ zarządzenie  Nr  8/2000  Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego  z  dnia 17 
     maja  2000 r.  wprowadzające  zmiany do  Regulaminu  rozdziału Zakłado- 
    wego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  w  Uniwersytecie   Wrocławskim, 
     wprowadzonego  w  życie  zarządzeniem  Nr  21/96  Rektora  Uniwersytetu 
     Wrocławskiego z dnia 7 maja 1996 r., 
   4/ zarządzenie   Nr  49/2003  Rektora  Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 
      czerwca  2003 r.  wprowadzające  zmiany do Regulaminu  rozdziału  Zakła- 
    dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w  Uniwersytecie  Wrocławskim, 
     wprowadzonego  w  życie zarządzeniem   Nr 21/96   Rektora  Uniwersytetu 
     Wrocławskiego z dnia 7 maja 1996 r. 
   

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       
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             Załącznik    
             do zarządzenia  Nr 77/2003 
             z  dnia 21 października 2003 r.                 
 

 
 
 
 

Regulamin 
rozdziału  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych 

w  Uniwersytecie  Wrocławskim 
 
 
 
I.  Postanowienia  ogólne. 
 
 
 § 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej „Funduszem 
Socjalnym - FS”  i zasady gospodarowania jego środkami, określają: 
 
   - ustawa  z  dnia 12 września 1990 r.o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 65,       
 poz. 385, z  późniejszymi zmianami), 
 
   - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o  zakładowym  funduszu  świadczeń  socjal- 
    nych  (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  fizycz- 
      nych  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2000 r.  Nr 14, poz. 176,  z  późniejszymi  
      zmianami), 
            - rozporządzenie Ministra Pracy  i  Polityki  Socjalnej z dnia 22 października          
                      1998 r.  w   sprawie  szczególnych  zasad   udzielania  pomocy   finansowej   
      z   zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych  na  zmniejszenie  wydat-  
      ków   mieszkaniowych, wolnej  od  podatku dochodowego  od  osób fizycz- 
      nych (Dz.U. Nr 134, poz. 876). 
 
 § 2. Dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych z : 
   -  corocznego odpisu podstawowego w wysokości 8 %  planowanego rocz-   
  nego 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. 1. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu Socjalnego stanowi roczny plan rzeczowo - 
finansowy, określający podział tych środków na poszczególne cele działalności socjalnej, organizowanej przez 
Uniwersytet Wrocławski na rzecz osób uprawnionych do korzystania z tego Funduszu. 
  
   2. Plan rzeczowo-finansowy jest sporządzany w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działa-
jącymi w Uniwersytecie Wrocławskim i zatwierdzany przez Rektora. 
 
 §  4. Zakładowym Funduszem Socjalnym administruje Rektor. 
 



 § 5. 1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 
 
   2. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następ-
ny. 
 
 § 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie dotyczą emerytów i rencistów - byłych pracowników 
Uniwersytetu Wrocławskiego, których Fundusz Socjalny w wysokości  5 %  pobieranych emerytur i rent, jest 
wykorzystywany na podstawie odrębnego regulaminu. 
 
 § 7. Fundusz Socjalny, o którym mowa w § 2, podlega podziałowi na dwie części: 
 

   część A - przeznaczoną  na  uzupełnienie kosztów  wypoczynku indywidualnego pracowników i 
ich rodzin, w wysokości 85% ogólnej kwoty Funduszu, 

 
   część B - przeznaczoną na pomoc mieszkaniową (10%) oraz zapomogi losowe (5%) w wysoko-

ści 15% ogólnej kwoty Funduszu. 
 
Wpływy wynikające ze spłat pożyczek zasilają część B Funduszu Socjalnego i są przeznaczone na pomoc 
mieszkaniową. 
 
 § 8. 1. Świadczenia   z    Funduszu  Socjalnego  przyznaje  Rektor  w  uzgodnieniu       
z działającymi  w  Uniwersytecie Wrocławskim Komisjami związkowymi. 
 
   2. W Uniwersytecie Wrocławskim  działają: 
    1/ Komisja do spraw Wypoczynku, 
    2/ Komisja Mieszkaniowa, 
    3/ Komisja Bytowa. 
 
   3. Komisje powołuje się na czas trwania kadencji organów związkowych. 
 
   4. Komisje działają według zasad określonych w wewnętrznych regulaminach.  
 
 § 9. Czynności związane z działalnością socjalną, w tym obsługę w zakresie informowania i pomoc w 
organizacji wypoczynku pracowników, wykonuje Dział Socjalny. Zadaniem Działu jest także zbieranie infor-
macji turystycznej, wypoczynkowej i kulturalnej. 
 
II.  Zasady korzystania z Funduszu Socjalnego. 
 
 
 § 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  podratowa- 
    nia zdrowia (płatnym), 
   3/  pracownicy odbywający przeszkolenie wojskowe, 
   4/  pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, 
   5/ doktoranci, którzy  odbywają  studia doktoranckie  w  Uniwersytecie Wroc- 
        ławskim  w  ramach  urlopu  bezpłatnego, a  przed  ich   rozpoczęciem  byli 
        pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego,  
   6/  członkowie rodzin pracownika i doktoranta, do których zalicza się: 
       - współmałżonka, 

 -  dzieci  w  wieku do 18 lat  (pozostające  na  utrzymaniu  pracownika  lub 
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           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 pozostające na wyłącznym utrzymaniu  rodziców bez względu na 

wiek. 
           Świadczenie  nie  przysługuje  pracownikowi  na  dzieci,  na  które  płaci  
           alimenty, 
   7/ 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), 
   8/  całkowite   sieroty, które  były  na  utrzymaniu  zmarłego  pracownika – je- 
        żeli  uczą  się  –  do  czasu  ukończenia  nauki  w  trybie  stacjonarnym, nie 
        dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 
 
 § 11.  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  wyna- 
            grodzenia w gospodarce narodowej, 
        b/ 75%   wysokości   świadczenia,  gdy  miesięczny  dochód  na  jednego   
            członka rodziny przekracza  150%  przeciętnego  miesięcznego  wyna- 
            grodzenia w gospodarce narodowej. 
             Przeciętne   miesięczne   wynagrodzenie   w   gospodarce    narodowej   
            przyjmuje   się   z   końca  pierwszego kwartału roku kalendarzowego,  
            w którym przysługuje świadczenie, ogłoszone  w  formie  Komunikatu    
 
     Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w   Dzienniku  Urzędowym Rze-   
     czypospolitej Polskiej – „Monitor Polski”, 
     2/ osobom posiadającym dzieci, spełniające  warunki określone w § 10 pkt 6,  
       przyznaje się świadczenia powiększone o 50% na każde dziecko. 
 
 § 12. 1. Część  B  Funduszu Socjalnego przeznaczona jest na udzielanie następujących świadczeń: 
           
                 1/ pożyczki na cele mieszkaniowe, jak remonty  mieszkań i domów, uzu- 
      pełnianie wkładu własnego  na  mieszkanie  spółdzielcze   (typu  loka- 
      torskiego lub własnościowego), adaptację  pomieszczeń   na  cele mie- 
       szkaniowe,  budowę domu, zakup mieszkania  oraz  inne cele przewi- 
      dziane niniejszym Regulaminem, 
          2/ zapomogi losowe. 
 
    2. Szczegółowe kryteria przyznawania pożyczek na cele mieszkaniowe, ich wysokość oraz zasa-
dy spłat określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 
 § 13. 1. Zasady  i  kryteria przyznawania zapomóg losowych określa Załącznik Nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 
 
    2. Prawo do ubiegania się o zapomogi losowe mają pracownicy : 
          1/ niezależnie  od   wymiaru  czasu pracy,   
                   2/ przebywający na urlopach wychowawczych i urlopach dla  podratowa- 
      nia zdrowia.  
 
 § 14. 1. Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielane pracownikom zatrudnionym w pełnym 
i niepełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu w Uniwersytecie Wrocławskim co najmniej trzech lat. 
 



    2. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych, którzy spełniają wa-
runki zawarte w pkt. 1, mogą ubiegać się o pożyczki na cele mieszkaniowe. 
 
    3. Warunki   określone  w  pkt 1  nie   dotyczą  pracowników  zatrudnionych na mocy porozu-
mienia między zakładami pracy. 
 
    4. Rektor, w uzgodnieniu  ze  związkami zawodowymi, może  skrócić okres,    o którym mowa 
w pkt. 1,  w stosunku do pracowników  podejmujących   w  Uniwersytecie Wrocławskim pierwszą pracę i 
otrzymujących pierwsze mieszkanie.   
 
 
III.  Postanowienia  końcowe. 
 
 § 15. Dział Socjalny jest zobowiązany do prowadzenia indywidualnej  (imiennej) kartoteki Funduszu 
Socjalnego dla każdego pracownika. 
Kartoteka winna zawierać: 

 1/  dane osobowe pracownika z bazy kadrowej, 
    2/  dane osobowe dzieci pracownika, a w szczególności: 

      nazwisko i imię oraz datę urodzenia, 
 3/ dane o przyznanych świadczeniach w rozbiciu na:  

        -  rodzaj, 
        -  kwotę, 
        -  rok przyznania. 
 
 § 16. Podstawę do wypłaty z Funduszu Socjalnego świadczenia  przeznaczonego  na  uzupełnienie  
kosztów wypoczynku indywidualnego stanowi wniosek  złożony  w Dziale Socjalnym, wypełniony przez 
uprawnioną osobę. 
Wzór  wniosku  stanowi  Załącznik Nr 3  do niniejszego  Regulaminu. 
  
 § 17. 1. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są gromadzone  na  odrębnym ra-
chunku bankowym. Wpłata tych środków na  rachunek bankowy następuje niezwłocznie po ich otrzymaniu. 
 
           2. Wypłaty świadczeń  z  części A Funduszu Socjalnego dokonuje  Kwestura rokrocznie w dwóch 
częściach, w czerwcu i październiku każdego roku. 
 
 § 18. Niniejszy Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersy-
tecie Wrocławskim w dniu 15 października 2003 r. co stwierdzają podpisem upoważnieni przedstawiciele 
związków zawodowych. 
 
 §  19. Zmiany dotyczące poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu mogą być dokony-
wane jedynie w drodze odrębnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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Załącznik Nr 1 
             do Regulaminu rozdziału Zakładowego 
             Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
 

 
 
 

REGULAMIN 
 udzielania pomocy na cele mieszkaniowe 

z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 

 
 
 § 1. Z  Zakładowego  Funduszu Świadczeń  Socjalnych zwanego dalej „Funduszem Socjalnym” 10% 
środków przeznaczonych jest na pożyczki na cele mieszkaniowe. 
 
 § 2. Do otrzymania pomocy z Funduszu Socjalnego na cele mieszkaniowe    uprawnione są następują-
ce osoby: 
 
          1/ pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, 
          2/ pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 
      3/ pracownicy  przebywający  na  urlopie  naukowym  lub  płatnym urlopie dla 
        podratowania zdrowia,                                                                                                                                          
      4/ niepracujący członkowie rodzin  pracowników  zmarłych  w  czasie  zatrud- 
        nienia, 
      5/ doktoranci, którzy   odbywają  studia doktoranckie  w  ramach  urlopu  bez-  
        płatnego, a  przed  jego  rozpoczęciem  byli   zatrudnieni  w  Uniwersytecie 
        Wrocławskim. 
  
  § 3. Warunkiem przyznania pomocy na cele mieszkaniowe jest przepracowanie      w Uniwersytecie 
Wrocławskim co najmniej trzech lat. Zasada ta nie dotyczy osób podejmujących pracę w Uniwersytecie na mo-
cy porozumienia zakładów. 
 
 
  § 4. 1. Z  Funduszu Socjalnego mogą być udzielane pożyczki na następujące cele: 
        1/ nabycie mieszkania lub domu, 
        2/ budowę domu, 
        3/ uzasadnioną standardem przebudowę mieszkania  (np. zainstalowanie  ła- 
           zienki lub adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe), 
        4/ uzupełnienie wkładu własnego na mieszkanie spółdzielcze (typu lokators-  
           kiego lub własnościowego), 
        5/ remont bieżący domu, 
        6/ remont bieżący mieszkania, 
  7/ finansowanie  wydatków  związanych  z  przystosowaniem  mieszkań  do  
           użytkowania przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. 
         2. Fundusz Socjalny może być rownież przeznaczony na: 
             1/ finansowanie wkładów mieszkaniowych  dla  sierot  po byłych pracowni- 
         kach Uniwersytetu Wrocławskiego oraz sierot objętych opieką Uniwersy- 
         tetu,do ukończenia przez nie 25 roku życia, jeżeli uczęszczają do szkoły, 
             2/ okresową pomoc na zmniejszenie obciążeń z tytułu czynszu najmu. 
 
  § 5. Wysokość kwot pożyczek na dany rok kalendarzowy ustala Rektor w uzgo- dnieniu z 
działającymi w Uniwersytecie związkami zawodowymi. 
 



  § 6. Pracownik starający się o uzyskanie pożyczki (pomocy) z Funduszu Socjalnego składa w Dziale 
Socjalnym wniosek, w którym winien określić cel na jaki zostanie wykorzystana. 
 
  § 7. Pożyczki określone w § 4 niniejszego Regulaminu są zwrotne. W szcze-gólnych przypadkach 
mogą być one częściowo lub w całości umorzone. 
 
  § 8. Pożyczki z Funduszu udzielone na cele, o których mowa w § 4 podlegają oprocentowaniu w wy-
sokości ustalanej przez Rektora w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Oprocentowanie to nalicza się od 
momentu rozpoczęcia spłaty pożyczki. 
 
  § 9. 1. Osoba ubiegająca się o pożyczkę (dotyczy § 4 ust.1 pkt 1 do 4) winna udokumentować cel, na 
który ma być ona przeznaczona, przedstawiając stosowne dokumenty: 
       1/ potwierdzenie nabycia mieszkania lub domu, 
       2/ potwierdzenie budowy domu tj. pozwolenie  na  budowę  oraz  kosztorys  budowy, 
       3/ potwierdzenie zmiany mieszkania  wraz  z  wysokością kaucji lub innych 
          opłat. 
 
         2. Przy rozpatrywaniu pożyczek,o których mowa w § 4 ust.1 pkt 1 do 4 pierwszeństwo w rozpa-
trywaniu wniosków mają : 
       1/ pracownicy, którzy utracili mieszkanie na skutek klęski żywiołowej, 
       2/ pracownicy ubiegający się o pożyczki po raz pierwszy. 
 
        3. O pożyczki, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 1 do 4, można ubiegać się powtórnie po pełnym 
spłaceniu poprzedniej pożyczki. Wnioski pracowników ubiegających się o taką pożyczkę po raz drugi będą 
rozpatrywane po całkowitym regulaminowym zrealizowaniu wniosków pracowników ubiegających się o taką 
pożyczkę po raz pierwszy. Pożyczki przyznane po raz drugi podlegają oprocentowaniu wynoszącemu dwukrot-
ność oprocentowania pożyczki udzielonej po raz pierwszy. 
 
        4. Pożyczki udzielone na nabycie mieszkania, budowę domu, przebudowę mieszkania lub adapta-
cje pomieszczeń na cele mieszkalne, wymagają poręczenia trzech pracowników posiadających co najmniej 
trzyletni staż pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. 
    
        5. Pożyczki wymienione w § 4 ust.1 pkt 5 do 7, mogą być przyznane powtórnie po okresie trzech  
lat  od chwili  otrzymania  i po całkowitej spłacie pożyczki pierwszej. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach losowych okres ten może ulec skróceniu na wniosek odpowiedniej Komisji. 
 
  § 10. Pożyczki udzielane na remont bieżący mieszkania lub domu, wymagają poręczenia dwóch pra-
cowników posiadających co najmniej trzyletni staż pracy w  Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
  § 11. Spłata pożyczki rozpoczyna się po jednym miesiącu od daty jej udzielenia. 
 
  § 12. Okres spłaty pożyczek nie powinien przekraczać pięciu lat. W szczególnych przypadkach okres 
spłaty pożyczek, wymienionych w § 4 ust.1 pkt 1 do 4, może być przedłużony do 10 lat. Decyzję o zawieszeniu 
lub przedłużeniu terminu spłaty pożyczki podejmuje Rektor w uzgodnieniu z działającymi w Uniwersytecie 
związkami zawodowymi. 
 
 
 
  § 13. Okres spłat, wysokość rat i ich liczbę określa umowa zawarta pomiędzy pożyczkobiorcą, a Uni-
wersytetem Wrocławskim. 
Wzór umowy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 
  § 14. Rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron, wypowiedzenia dokonanego przez 
pracodawcę lub pracownika, przejście pracownika na emeryturę (rentę) oraz śmierć pożyczkobiorcy nie powo-
duje zmiany warunków zawartej umowy. 
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  § 15.  Pożyczkobiorca winien niezwłocznie powiadomić Dział Socjalny o sprzedaży mieszkania lub 
domu, bądź utracie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej oraz zwrócić nie spłaconą część zaciągniętej w 
Uniwersytecie pożyczki. 
 
  § 16. Przyznane z Funduszu Socjalnego pożyczki, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 1 do 4, podlegają 
natychmiastowemu całkowitemu zwrotowi w przypadku : 
 
       1/ wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia  pożyczkobiorcy  ze  spółdzielni mieszkaniowej, 
       2/ sprzedaży kupionego mieszkania lub domu w okresie spłaty pożyczki, 
       3/ sprzedaży  wybudowanego  we  własnym zakresie  domu  w  czasie spłaty 
          pożyczki. 
 
  § 17. Na  wniosek  pożyczkobiorcy Rektor, w  uzgodnieniu z właściwą Komisją, może zawiesić spłatę 
pożyczki, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją materialną i życiową pożyczkobiorcy oraz możliwościami finan-
sowymi Uniwersytetu Wrocławskiego. Okres zawieszenia pożyczki na nabycie mieszkania lub domu wynosi 
trzy lata. Okres zawieszenia pozostałych pożyczek nie może przekroczyć jednego roku. 
Pożyczkobiorca, w ramach danej umowy, może korzystać z zawieszenia spłaty tylko jeden raz. 
 
  § 18. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach, osobom znajdującym się w trud- 
nej sytuacji materialnej, Rektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, może umorzyć  w całości lub w 
części nie spłaconą pożyczkę udzieloną z Funduszu Socjalnego, jednak wysokość umorzenia nie może być 
wyższa niż 50% otrzymanej pożyczki. Umorzenie winno być poprzedzone przedłużeniami lub zawieszeniami 
okresu spłat pożyczki.  
 
  § 19. Niezapłacenie przez pożyczkobiorcę jednej z rat, po bezskutecznym upomnieniu, powoduje egze-
kwowanie należności na podstawie zawartej umowy  i  udzielonego 
poręczenia. 
 
  § 20. Pożyczki z Funduszu Socjalnego mogą być udzielane w miarę posiadanych środków finansowych. 
 
  § 21. Wnioski w sprawie przyznania pomocy z Funduszu Socjalnego wraz ze stanowiskiem właściwej 
Komisji, Dział Socjalny przekazuje Rektorowi  do akceptacji. 
 
  § 22. Wnioski o pożyczki rozpatrywane są co najmniej raz na kwartał. 
 
  § 23. Obsługą administracyjną udzielania pożyczek z Funduszu Socjalnego zajmuje się Dział Socjalny, 
a obsługą finansową - Kwestura Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 
 
  § 24. Zmiany dotyczące poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu mogą być dokonywane 
jedynie w drodze odrębnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 



 
Załącznik 
do Regulaminu udzielania pomocy na cele mieszkaniowe 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
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Załącznik Nr 2 
         do Regulaminu rozdziału Zakładowego 
         Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Regulamin 
przyznawania pomocy finansowej 

z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
 § 1. Zapomoga bezzwrotna może być przyznana pracownikowi znajdującemu się   w trudnej sytuacji 
życiowej, rodzinnej lub materialnej, a w szczególności spowodowanej przypadkami losowymi. 
 
 § 2. Zapomogi bezzwrotne mogą być przyznawane następującym osobom : 
     1/ pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu  pracy,    
  którzy przepracowali w Uniwersytecie Wrocławskim co najmniej jeden rok     
 kalendarzowy. W  szczególnie uzasadnionych przypadkach  życiowych  i lo- 
     sowych okres ten może ulec skróceniu przez Rektora, 
    2/ pracownikom przebywającym na urlopach wychowawczych, 
     3/ pracownikom przebywającym na urlopie dla podratowania zdrowia, 
     4/ członkom  rodzin  pracowników  Uniwersytetu zmarłych w czasie zatrudnienia. 
    
 § 3. 1. Wniosek o udzielenie zapomogi składa sam pracownik lub w jego imieniu przedstawiciel 
związku zawodowego 
 
   2. Wzór wniosku stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 
   3. Do wniosku należy dołączyć : 
     1/ zaświadczenie o wysokości dochodów własnych lub współmałżonka, 
     2/ zaświadczenie lekarskie w przypadku choroby, 
     3/ stosowne zaświadczenie w przypadku klęsk żywiołowych. 
 
   4. Wnioski składa się w Dziale Socjalnym, który po sprawdzeniu przedkłada je do rozpatrzenia 
przez właściwą Komisję związkową. 
 
 § 4. Wysokość zapomogi bezzwrotnej jednorazowej jest ustalana przez właściwą Komisję związkową, 
a zatwierdzana przez Rektora. 
 
 § 5. O bezzwrotną pomoc finansową można ubiegać się raz w roku. W wyjątkowo trudnych, indywi-
dualnych zdarzeniach losowych okres ten może ulec skróceniu. 
 
 § 6. W wyjątkowych sytuacjach (np. osoba samotnie wychowująca kilkoro dzieci, ciężka i długotrwała 
choroba) istnieje możliwość przyznania stałej pomocy finansowej na okres nie dłuższy niż pół roku. 
 
 § 7. Zmiany dotyczące poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu mogą być dokonywane 
jedynie w drodze odrębnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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Załącznik  
do Regulaminu przyznawania pomocy 
finansowej z Zakładowego Funduszu 

        Świadczeń Socjalnych 
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Załącznik Nr 3 
do Regulaminu rozdziału Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Wrocławskim 

 



 

 
 

 


