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Zarządzenie  Nr  43 /2008 

Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 
                              z  dnia  21 maja 2008 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   (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 Uniwersytecie Wrocławskim, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

 § 2.  Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Ogólnych. 
 

 § 3. Tracą moc: 
 
   1/ zarządzenie Nr 77/2003  Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego  z dnia  21 

października 2003 r. sprawie wprowadzenia Regulaminu rozdziału 
Zakładowego  Funduszu  Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie 
Wrocławskim, 

   2/  zarządzenie  Nr 69/2006   Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego  z  dnia  22 
maja  2006 r.   wprowadzające   zmiany   do   zarządzenia   77/2003   Rektora 
Uniwersytetu    Wrocławskiego    z      dnia     21      października   2002 r.   w    
sprawie   wprowadzenia    Regulaminu   rozdziału   Zakładowego    Funduszu  
Świadczeń  Socjalnych w Uniwersytecie Wrocławskim, 

                    3/   zarządzenie    Nr  134/2006   Rektora   Uniwersytetu  Wrocławskiego  z  dnia 
23 października 2006 r.  wprowadzające  zmianę 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, 

   4/ zarządzenie   Nr  41/2007  Rektora   Uniwersytetu  Wrocławskiego  z dnia 14 
maja  2007 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. 

   
  §  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      
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                                                                         Załącznik 
                                                                                                             do zarządzenia Nr 43/2008 

                                                                                                      z dnia 21 maja 2008 r.  
                       

 

 

 

Regulamin 
rozdziału  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych 

w  Uniwersytecie  Wrocławskim 
 
 
 
I.  Postanowienia  ogólne 
 
 
 § 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej 
„Funduszem Socjalnym”  i zasady gospodarowania jego środkami, określają: 
 
   - ustawa  z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  

Nr 164,  poz. 1365,  z późniejszymi zmianami), 
 
   - ustawa   z   dnia    4   marca   1994 r.   o   zakładowym   funduszu   świadczeń              
                          socjalnych       (Dz.  U.   z    1996 r.     Nr   70,    poz.   335,   z   późniejszymi     
                          zmianami),                   
 
           -   ustawa  z  dnia 23 maja 1991 r. o  związkach zawodowych  (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  ( Dz. U.  z  2000 r.  Nr 14,  poz. 176,  z  późniejszymi zmianami). 
                          
 
 § 2. Dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy się  Fundusz Socjalny z:  
   1/  corocznego  odpisu  podstawowego  w  wysokości   6,5 %  planowanego    
     rocznego osobowego funduszu płac, 
   2/  środków nie wykorzystanych w roku ubiegłym, 
   3/ odsetek od środków Funduszu, 
   4/ wpływów  z  oprocentowania  pożyczek  udzielonych  na  cele mieszkaniowe, 
   5/ 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  działającymi  w  Uniwersytecie  Wrocławskim  i  zatwierdzany  przez  Rektora. 
 

          §  4. Zakładowym Funduszem Socjalnym administruje Rektor. 
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 § 5. 1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 
    2. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym 
przechodzą na rok następny. 
 
 § 6. Zasady rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów  
i rencistów – byłych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego reguluje odrębne 
zarządzenie Rektora. 
 
 § 7. Fundusz  Socjalny,  o którym  mowa  w  § 2, podlega podziałowi na dwie części: 
 

   część A - przeznaczoną  na dofinansowanie do wypoczynku  indywidualnego 
pracowników i członków ich rodzin, w wysokości 85% ogólnej 
kwoty Funduszu, 

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

(5%) w wysokości 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 d/s  Bytowych. 
   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 Samodzielna 
Sekcja  Socjalna, której zadaniem jest także zbieranie informacji turystycznej, 
wypoczynkowej i kulturalnej. 
 

 

II.  Zasady korzystania z Funduszu Socjalnego 
 

 
 § 10. Osobami  uprawnionymi  do  korzystania ze świadczeń Funduszu Socjalnego są: 
   1/ pracownicy     zatrudnieni    w      Uniwersytecie     Wrocławskim  w   pełnym    
                          i  niepełnym  wymiarze   czasu pracy,    
    2/ pracownicy     przebywający      na    urlopie   naukowym   lub   urlopie     dla  
                          podratowania zdrowia  (płatnym), 
   3/  pracownicy odbywający przeszkolenie wojskowe, 
   4/  pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, 
   5/ doktoranci,     którzy    odbywają     studia   doktoranckie   w    Uniwersytecie  
                          Wrocławskim     w       ramach     urlopu      bezpłatnego,     a     przed        ich    
                          rozpoczęciem   byli   pracownikami    Uniwersytetu    Wrocławskiego,  
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                  6/ członkowie  rodziny   pracownika : 

 a/ pozostające  na  utrzymaniu  dzieci  własne,  dzieci współmałżonka,  dzieci  
       przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej           
        – do  ukończenia  18 roku  życia  (według rocznika)  lub  jeżeli   uczą   się 

            – do czasu  ukończenia   nauki  systemem   stacjonarnym,  nie   dłużej  niż 
              do ukończenia 20 roku życia (według rocznika), 
        b/ osoby   wymienione   w pkt  a    w stosunku  do  których orzeczono stopień 
                              niepełnosprawności – bez względu na wiek, pod  warunkiem,  że  spełniają 
                              wszystkie wymienione przesłanki: 
                              - nie zawarły związku małżeńskiego, 
                              - nie   osiągnęły  dochodów   z  tytułu   zatrudnienia   (bez względu na jego  
                                formę), 
                              - nie prowadzą działalności gospodarczej, 
                          c/ 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 (według rocznika).  
   7/ pracownicy, z    którymi   rozwiązana  została   umowa o pracę w danym roku  
    kalendarzowym.   Pracownicy    ci    otrzymują   świadczenie   w    wysokości  
    proporcjonalnej  do  czasu  zatrudnienia  (czas pracy zaokrągla się do pełnego 
        kwartału). 
    
           § 11. 1.  Wysokość   dofinansowania   do  wypoczynku indywidualnego pracowników i 
członków ich rodzin  z  Funduszu Socjalnego  zależna   jest   od   przeciętnego   miesięcznego   
dochodu   brutto  przypadającego na jednego członka  rodziny   pozostającego   we wspólnym 
gospodarstwie domowym z pracownikiem.  
                     2. Członkami rodziny pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym są:  
                          1/  pracownik lub inna osoba uprawniona, 
                          2/  współmałżonek, 
                          3/  dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz  przyjęte   
                                na    wychowanie   w    ramach     rodziny  zastępczej  –   do   ukończenia       

18   roku   życia  (według     rocznika),  a  jeżeli  uczą     się   -   do  czasu     
ukończenia     nauki,    nie   dłużej   niż   do   ukończenia    24  roku życia  
(według rocznika),     

                            4/   osoby   wymienione    w    pkt    3    w  stosunku,   do    których orzeczono  
                                stopień   niepełnosprawności  –  bez  względu  na  wiek,   pozostające   na  

wyłącznym utrzymaniu rodziców. 
                      3. Pracownik    prowadzi     jednoosobowe    gospodarstwo  domowe  jeżeli  jest 
osobą samotną,  utrzymuje  się  samodzielnie   i  nie   łączy   swoich   dochodów z dochodami 
innych osób. 

                 4. Przy określaniu przeciętnego miesięcznego dochodu brutto przypadającego 
na jednego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z 
pracownikiem  przychód pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu i o kwoty 
potrąconych  składek  na ubezpieczenie społeczne. 

                5.  Określając dochód, o którym mowa w ust. 4 stosuje się następujące  zasady:  
        1/   do  dochodu  przypadającego   na  jednego członka  rodziny   wlicza się: 

wszystkie  dochody osób wymienionych w § 11 ust. 2, bez względu na 
ich  tytuł  /w  tym  także  emerytury,  renty,  świadczenia  alimentacyjne/, 

        2/  określając  średni  miesięczny  dochód  w gospodarstwie   domowym, 
przyjmuje  się kwoty dochodu  z kwartału poprzedzającego  składanie 
oświadczenia w danym roku. 
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      6. W przypadku wątpliwości właściwa Komisja 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 
dochodu). 

                 7.   W   przypadku    zatajenia     przez    uprawnionego   dochodów    mających 
wpływ    na   wysokość   świadczenia,   uprawniony    traci    prawo do tego 
świadczenia. 

 
          § 12. 1. Część A  Funduszu  Socjalnego  dzieli   się  na uprawnione osoby  następująco: 
                      1/  osoby   wymienione  w    § 10  pkt  1 - 5,  pkt  6  lit. c    i    pkt    7 otrzymują  

dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego pracowników i   członków   
ich   rodzin  w   wysokości  uzależnionej   od  sytuacji   materialnej  rodziny,   
a mianowicie: 

       a/ 100%   wysokości    świadczenia,   gdy przeciętny    miesięczny   dochód  
na  jednego członka    rodziny   w    gospodarstwie   domowym    wynosi    
do   150%  przeciętnego    miesięcznego   wynagrodzenia  w  gospodarce 
narodowej, 

       b/ 75%    wysokości   świadczenia,    gdy   przeciętny   miesięczny   dochód  
na  jednego członka  rodziny  w  gospodarstwie   domowym    przekracza       
150%    przeciętnego   miesięcznego    wynagrodzenia    w     gospodarce 
narodowej, 

                        c/ 50%   wysokości   świadczenia,   gdy   przeciętny  miesięczny dochód  na   
jednego  członka  rodziny    w    gospodarstwie    domowym    przekracza   
175%    przeciętnego   miesięcznego      wynagrodzenia   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   
Rzeczypospolitej   Polskiej  – „Monitor Polski”, 

    2.  Osobom    wymienionym   w   § 10  pkt   1 – 5  i  pkt  7,  posiadającym dzieci, 
spełniające   warunki    określone   w   § 10  pkt   6   lit. a i  b,   przyznaje   się     
świadczenia powiększone o 50% na każde dziecko. 

                   3.  Osoby wymienione w  § 10 pkt 1  otrzymują  dofinansowanie do wypoczynku 
indywidualnego  pracowników  i członków ich rodzin  po   przepracowaniu  w  
Uniwersytecie   Wrocławskim   co    najmniej   6  miesięcy,    przed    wypłatą  
drugiej    raty    dofinansowania   za   bieżący  rok,   nie  później    niż  do dnia  
5 października bieżącego roku: 

                            a/ osobom    tym  przysługuje  dofinansowanie   proporcjonalnie   do okresu  
                                zatrudnienia,   analogicznie  jak  przy osobach  rozwiązujących  umowę o 
                                pracę w danym roku kalendarzowym, 
                            b/ osobom  przebywającym   na    urlopie bezpłatnym  nie  dłużej  niż  jeden   
                                kwartał dofinansowanie do wypoczynku  pomniejsza się o ten okres. 
 

          § 13. 1.  Część    B    Funduszu     Socjalnego     przeznaczona     jest    na      udzielanie 
następujących świadczeń: 
                        1/ pożyczek  na  cele mieszkaniowe,  takich jak  remonty mieszkań  i   domów, 

uzupełnianie     wkładu   własnego    na    mieszkanie    spółdzielcze     (typu   
lokatorskiego  lub   własnościowego),   adaptację    pomieszczeń    na     cele                       
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       mieszkaniowe,    budowę     domu,        zakup      mieszkania      oraz      inne  
                            cele    przewidziane     niniejszym   Regulaminem,  
             2/ zapomóg  losowych. 
 
   §  14.   Zasady i  kryteria udzielania pomocy na cele mieszkaniowe, ich wysokość   
oraz     zasady    spłat   określa    Załącznik      Nr  1 do  niniejszego  Regulaminu. 
 
            §    15.   Zasady  i  kryteria  przyznawania  zapomóg   losowych określa Załącznik   
Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
             
 

    

III.  Postanowienia  końcowe 
 

 § 16. Samodzielna Sekcja Socjalna jest zobowiązana 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. 
 

 § 17.   Podstawę do wypłaty z Funduszu Socjalnego dofinansowania do wypoczynku  
indywidualnego    pracowników   i  członków  ich  rodzin      stanowi   wniosek    złożony   w 
Samodzielnej         Sekcji         Socjalnej,      wypełniony       przez        uprawnioną      osobę. 
Wzór  wniosku  stanowi  Załącznik Nr  3   do niniejszego  Regulaminu. 
  

 § 18. 1. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  są gromadzone  na  
odrębnym  rachunku  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. 
 
 § 19. Niniejszy Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi 
działającymi w Uniwersytecie Wrocławskim w dniu  14 maja 2008 r. co stwierdzają 
podpisem upoważnieni przedstawiciele związków zawodowych. 
 
 §  20. Zmiany dotyczące poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu 
mogą być dokonywane 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 cele mieszkaniowe. 

 

 §   2. Do otrzymania pomocy z Funduszu Socjalnego na cele mieszkaniowe    
uprawnione są następujące 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 

zatrudnienia, określeni w § 11 ust. 2 pkt 2 do 4   Regulaminu rozdziału 
Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie 
Wrocławskim, 

      5/ doktoranci,     którzy   odbywają    studia    doktoranckie   w    ramach  urlopu   
                          bezpłatnego,     a     przed     jego     rozpoczęciem     byli        zatrudnieni    w               
                      Uniwersytecie Wrocławskim.  
  

      §  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. 
 

  §   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   
                               łazienki lub adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe), 
          4/  uzupełnienie      wkładu     własnego    na   mieszkanie    spółdzielcze (typu 
                               lokatorskiego 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 również przeznaczony na: 
    1/ finansowanie   wkładów    mieszkaniowych     dla      sierot     po     byłych  
                              pracownikach   Uniwersytetu   Wrocławskiego oraz sierot  objętych opieką
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                            Uniwersytetu, 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 uzgodnieniu z działającymi w Uniwersytecie związkami zawodowymi. 
 

  §   6. Osoba uprawniona starająca się o uzyskanie pożyczki (pomocy) z  Funduszu 
Socjalnego składa w Samodzielnej Sekcji Socjalnej wniosek, w którym określa  cel pożyczki 
zgodnie  z  §  4  ust. 1.  
 

  §  7. Pożyczki określone w  § 4 ust.1 niniejszego Regulaminu są zwrotne. W 
szczególnych przypadkach mogą być one częściowo lub w całości umorzone. 
 

  §   8. Pożyczki z Funduszu udzielone na cele, o których mowa w § 4 ust.1 podlegają 
oprocentowaniu w wysokości ustalanej przez Rektora w uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi. Oprocentowanie to nalicza się od momentu rozpoczęcia spłaty pożyczki. 
 

  §  9. 1. Osoba ubiegająca się o pożyczkę na cele określone w §  4 ust.1 pkt 1 do 4, 
powinna 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, kosztorys  

budowy oraz akt własności działki budowlanej, 
       3/  potwierdzenie   uzupełnienia wkładu mieszkaniowego lub budowlanego           

wraz  z  wysokością wniesionej  kaucji lub innych opłat. 
 

         2. Przy rozpatrywaniu pożyczek na cele, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 1 do 4 
pierwszeństwo w rozpatrywaniu 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 dwukrotność 
oprocentowania pożyczki udzielonej po raz pierwszy. 
 

        4. Pożyczki udzielone na nabycie mieszkania, budowę domu, przebudowę 
mieszkania lub adaptacje pomieszczeń na cele mieszkalne, wymagają poręczenia trzech 
pracowników posiadających  co najmniej  trzyletni staż pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. 
    
        5. Pożyczki na cele, określone w § 4 ust.1 pkt 5 do 7, mogą być przyznane 
powtórnie po okresie trzech  lat  od chwili  otrzymania pierwszej i nie wcześniej niż po jej 
całkowitej spłacie.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych okres ten może ulec 
skróceniu na wniosek odpowiedniej Komisji. 
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  § 10. Pożyczki udzielane na remont bieżący mieszkania lub domu, wymagają 
poręczenia dwóch pracowników posiadających co najmniej trzyletni staż pracy w  
Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

  §   11.  Spłata  pożyczki  rozpoczyna  się  od miesiąca następnego,  od daty jej 
udzielenia. 
 

  §   12. 1. Okres     spłaty     pożyczek      zależny    jest   od    wysokości       pożyczki : 
1/  okres    spłaty     pożyczek    do     10.000  zł       wynosi    od   3   do   5  lat, 
2/  okres     spłaty     pożyczek    powyżej   10.000 zł   wynosi od   5    do  8  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. 
                     2. Pożyczki  w kwocie do 10.000 zł  wymagają  poręczenia   dwóch 
pracowników, a powyżej kwoty 10.000 zł - trzech pracowników, posiadających co najmniej  
trzyletni staż pracy w Uniwersytecie Wrocławskim, z zastosowaniem § 9 ust. 4  
i § 10. 
 

   § 13.  Okres spłat, wysokość rat i ich liczbę określa umowa zawarta pomiędzy 
pożyczkobiorcą, a Uniwersytetem Wrocławskim. 
Wzór umowy pożyczki 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 powoduje zmiany warunków zawartej umowy. 
 

  §   15.   Pożyczkobiorca winien niezwłocznie powiadomić Samodzielną Sekcję 
Socjalną o sprzedaży mieszkania lub domu, bądź utracie członkostwa w spółdzielni 
mieszkaniowej   oraz  zwrócić   niespłaconą  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 finansowymi Uniwersytetu Wrocławskiego. Okres 
zawieszenia pożyczki na nabycie mieszkania lub domu wynosi, do trzech lat. 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  
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trudnej sytuacji materialnej, Rektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, może 
umorzyć  w całości lub w części niespłaconą 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 egzekwowanie 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, Samodzielna Sekcja Socjalna 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 Samodzielna Sekcja Socjalna, 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. 
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                                                                                     Załącznik  
         do Regulaminu udzielania pomocy na cele mieszkaniowe 
         z  Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych 
 
 

UMOWA  POŻYCZKI 
 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

zawarta w dniu……………. we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim 1, zwanym 
dalej  „Pracodawcą” , w imieniu którego działa ……………………………………………….. 
a Panem/Panią ……………………………………………… zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”, 
zamieszkałym/łą w ……………………………………………………………………………... 
legitymującym/ą się dowodem osobistym serii……. nr …… zatrudnionym/ą w Uniwersytecie 
Wrocławskim od…… . Jednostka organizacyjna:……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 § 1 
Na podstawie  uchwały  Komisji  Mieszkaniowej  z  dnia …… protokół nr……… działającej 
upoważnienia  Związków  Zawodowych  na  podstawie   przepisów  ustawy  z  dnia   4  marca 
1994r .o Zakładowym  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  (Dz. U. z  1996 r.  Nr 70,   poz. 335  
z późn. zm.) 
została przyznana Panu/i/……………………………………………………………………... 

- pożyczka ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 
kwocie…………… (słownie………………………………………) oprocentowana  
w wysokości……………w stosunku rocznym z przeznaczeniem na cele 
mieszkaniowe tj……………………………………………………………………... 

 
§ 2 

 
    1.  Przyznana pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości tj. w kwocie……...…zł 
         w okresie …………miesięcy począwszy od dnia……………………… w następujących 
         ratach: raty po ………………… zł, ostatnia rata………………...........zł z  miesięcznego 
         wynagrodzenia ………………………. zł. 
    2.  Pożyczkobiorca wyraża zgodę i upoważnia pracodawcę do potrącania rat pożyczki wraz 
         z odsetkami,  z  przysługującego  pożyczkobiorcy  wynagrodzenia za pracę oraz nagród,  
         premii, zasiłków.  
 
                                                                         § 3 
      

1. Zmiana   warunków  określonych  w  niniejszej  umowie  wymaga  formy pisemnej pod  
rygorem nieważności. 

    2.   W sprawach  nieuregulowanych    niniejszą   umową   mają  zastosowanie przepisy: 
            
          • Zarządzenia Nr 43/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2008 r.    
             w sprawie  wprowadzenia  Regulaminu rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń 
             Socjalnych w Uniwersytecie Wrocławskim, 
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        •  ustawy   z   dnia   4  marca  1994 r.  o zakładowym funduszu  świadczeń  socjalnych  
             (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z  późn. zm.),   
          •  Kodeksu Cywilnego. 
 
     3.  Ewentualne spory  wynikłe  z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy 
          powszechne właściwe dla Pracodawcy. 
 
     4.  Umowa  niniejsza  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  

z których jeden otrzymuje pożyczkobiorca, dwa Pracodawca. 
 
                                                                         § 4 
 
Pożyczkobiorca oraz Poręczyciele oświadczają, iż znane im są warunki Regulaminu 
udzielania pomocy na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Uniwersytetu Wrocławskiego, a zawierając niniejszą umowę wyrażają ich akceptację. 
 
 
                                                                         § 5 
 
     1. Poręczycielami pożyczki są: 
       
      1.1. Pan/i/ …………………………………………., zam…………………………………. 
       ………………………………legitymujący się dowodem osobistym serii….. nr………… 
      1.2. Pan/i/ …………………………………………., zam…………………………………. 
       ………………………………legitymujący się dowodem osobistym serii….. nr………… 
      1.3. Pan/i/ …………………………………………., zam…………………………………. 
       ………………………………legitymujący się dowodem osobistym serii….. nr………… 
  
      2. W   razie   nieuregulowania   we   właściwym   terminie   pożyczki   zaciągniętej   przez  

pożyczkobiorcę  ze środków  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyrażamy 
zgodę  jako solidarnie  odpowiedzialni,  na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z 
przysługującego  nam  wynagrodzenia za pracę  oraz  nagród,  premii,  zasiłków – przez 
potrącenie. 

         
           1.1. Pan/i/ ………………………………… 
                             (podpis poręczyciela) 
           1.2. Pan/i/ ………………………………… 
                             (podpis poręczyciela) 
           1.3. Pan/i/ ………………………………… 
                             (podpis poręczyciela) 

                                                                                                  …………………………………..                                                                                            
(podpis pożyczkobiorcy) 

 
Stwierdzam własnoręczność powyższych podpisów pożyczkobiorcy i poręczycieli  wymienionych w § 5 , ust.2 
pkt. 1.1, 1.2 i 1.3:                                
                                                                       ………………………………………………………………………                                             
                                                                     (pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej ze strony pracodawcy) 
 
……………………………………. 
(pieczęć nagłówkowa zakładu pracy) 
                                                                  ………………………………………………………………………… 
                                                                 (pieczęć imienna i podpis Rektora lub osoby przez niego upoważnionej) 
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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 Uniwersytecie Wrocławskim w pełnym      
       i niepełnym wymiarze czasu  pracy, 
    2/  pracownikom przebywającym na urlopach wychowawczych, 
     3/ pracownikom    przebywającym    na    urlopie   dla   podratowania    zdrowia, 
     4/ członkom  rodzin  pracowników  Uniwersytetu zmarłych w czasie 

zatrudnienia, określonym w § 11 ust.2 pkt 2 do  4 Regulaminu  rozdziału  
Zakładowego  Funduszu Świadczeń Socjalnych  w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 

 § 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    miesięcznych     dochodów    własnych   i   
                              współmałżonka   oraz osób pozostających  we wspólnym gospodarstwie 

domowym na  czas składania wniosku, 
               2/ aktualne zaświadczenie lekarskie w przypadku choroby, 
     3/ stosowne zaświadczenie w przypadku klęsk żywiołowych, 
                          4/ poświadczenie   z   Policji   w    przypadku  kradzieży,  a  Straży   Pożarnej  
                              w przypadku pożaru, 
                          5/ zaświadczenie wydane przez stosowny urząd w przypadku  innych zdarzeń 
                              losowych. 
 
   4. Wnioski składa się w Samodzielnej Sekcji Socjalnej, która 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, indywidualnych zdarzeniach losowych okres ten może ulec skróceniu. 
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 § 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 
  (nazwisko i imię)                                                                   do Regulaminu przyznawania pomocy                                                                                                                                                       
                                                                                                 finansowej z Zakładowego Funduszu                                                                                    
.........................................................................................        Świadczeń Socjalnych 
(adres – kod, miejscowość) 
 
………..............................................................................        
(ulica, nr domu, mieszkania,)                                                                 
                                                      
........................................................................................ 
(miejsce pracy w Uniwersytecie- telefon 
                                                                                                  
........................................................................................         SAMODZIELNA SEKCJA  
(stanowisko służbowe)                                                             SOCJALNA                                                                                                 
....................................................................................... 
(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. 
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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 2000 r. Nr 14, poz. 176  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 są 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:........................................................................................................................................
.. 
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                                                                                              Załącznik Nr 3 
                                                                                                                do Regulaminu rozdziału Zakładowego 
                                                                                                                 Funduszu Świadczeń Socjalnych    
                                                                                                                 w Uniwersytecie Wrocławskim 
       
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI                                                                                                                                                         
Samodzielna Sekcja Socjalna                                                                                                 
Tel: 375-26-92, 375-24-82                                                       

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU  
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZE Ń SOCJALNYCH  

 
___________________________________________________________________________ 
(Nazwisko i imię) 
___________________________________________________________________________ 
(Nazwa jednostki organizacyjnej lub komórki administracyjnej / stanowisko) 
___________________________________________________________________________ 
(Adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu, mieszkania) 
_______________________________________________ 
(Telefony: prywatny/służbowy) 
 
W Uniwersytecie Wrocławskim pracuję  (rok zatrudnienia )    ___________________________ 
 
         Zgodnie  z   obowiązującym   Regulaminem  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń Socjalnych w 
Uniwersytecie    Wrocławskim,  oświadczam,   że  *)    następujące    osoby    pozostają   we   
wspólnym gospodarstwie domowym: 
 

Lp. Nazwisko i  imię 
Stopień 

pokrewieństwa 
Data ur. dziecka 

 
  pracownik xxxxxxxxxx 

   współmałżonek xxxxxxxxxx 
     

     
     
     
     
     
  

     ►  Prowadzę jednoosobowe gospodarstwo domowe                                   TAK –  NIE 
 
Oświadczam,     że    przeciętny   dochód    brutto   na  jednego   członka  mojej  rodziny 
z kwartału poprzedzającego termin składania wniosku: 
 
1/ wynosi  do  150%  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w gospodarce narodowej z  
    I  kwartału 20….  r. (tzn. nie przekracza kwoty…...…………………………………...……)                
    – przysługuje 100% wysokości świadczenia wypoczynkowego; 
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2/ przekracza 150% jednak nie więcej niż 175% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w          
    gospodarce narodowej z I kwartału 20…. r. (tzn. nie przekracza kwoty …...…....................) 
    - przysługuje 75% wysokości świadczenia wypoczynkowego; 
3/ przekracza  175%   przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia w gospodarce narodowej z  
    I  kwartału    20…. r.  (tzn. dochód  powyżej     kwoty……..………………………………)                 
    - przysługuje 50% wysokości świadczenia wypoczynkowego.    
 
Należy podkreślić właściwy punkt 1, 2 lub 3. 
  
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne z prawdą, 
znane    są mi przepisy Regulaminu ZFŚS o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych danych w 
tym zakresie. 
 
W przypadku  zatajenia  przez  uprawnionego  dochodów  mających wpływ na wysokość świadczenia,  
uprawniony   traci   prawo   do  tego  świadczenia   (§11 ust. 7   Regulaminu   rozdziału  Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych). 
 
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez   Uniwersytet   Wrocławski  w 
zakresie  objętym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie  z  ustawą  z 
dnia  29  sierpnia   1997 r.  o ochronie  danych  osobowych   (Dz. U.   Nr  101,  poz.  926 z późn. zm.). 
   
                                                                        …………………………………………………... 
                                                                                         (data i podpis pracownika) 

 
 

 

 
 
Dochód brutto (dochód ze wszystkich źródeł włącznie z dodatkowym rocznym wynagrodzeniem) – przychód pomniejszony o 
koszty uzyskania przychodu i  o kwoty potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne. 
Pracownicy, którzy płacą alimenty mogą otrzymać zwrot po udokumentowaniu poniesionych przez siebie kosztów na 
wypoczynek dziecka, do wysokości 50%  świadczenia przypadającego dla pracownika. 
 Za członków rodziny pracownika uprawnionych do dofinansowania do wypoczynku, uważa się: 
1) pozostające na utrzymaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach 
rodziny zastępczej – do ukończenia 18 roku życia (według rocznika ) lub jeżeli uczą się -  do czasu ukończenia nauki systemem 
stacjonarnym , nie  dłużej  niż do ukończenia do 20 roku życia(według rocznika ). 
2) osoby wymienione w pkt.1. w stosunku do których orzeczono stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek, pod 
warunkiem, że spełniają  wszystkie wymienione przesłanki: nie zawarły związku małżeńskiego, nie osiągnęły dochodów z tytułu 
zatrudnienia (bez względu na jego formę) ,  nie prowadzą działalności gospodarczej, 
3) 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 (według rocznika). 
Pracownik prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe jeżeli jest osobą samotną, utrzymuje  się samodzielnie i nie łączy 
swoich dochodów z dochodami innych osób. 
 *)Członkami rodziny pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym są: 
1)  pracownik  lub inna osoba uprawniona, 
2) współmałżonek, 
3 dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej    
do ukończenia 18 roku życia (według rocznika), a jeżeli uczą się – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 24 
roku życia ( według rocznika), 
4)  osoby wymienione w pkt.3., w stosunku do których orzeczono stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek, pozostające 
na wyłącznym utrzymaniu rodziców. 
W  przypadku nie osiągania dochodów przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia z Funduszu lub któregoś z członków 
jej rodziny, wnioskodawca ma obowiązek złożenia oświadczenia w tej sprawie. 
Rachunki za pobyt zorganizowany dzieci do lat 18 wyjeżdżających na wypoczynek zorganizowany, należy dostarczyć  
do Samodzielnej Sekcji Socjalnej do 15 września br. 


