
 

Zarządzenie Nr 131/2020 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 7 października 2020 r. 

 

w sprawie  dofinansowania wykonania szczepień przeciwko grypie w roku 2020 

dla pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.),  

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. 2020 r., poz. 1356, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1 Pracownikom, doktorantom, studentom Uniwersytetu Wrocławskiego 

przysługuje dofinansowanie kosztów wykonania szczepień przeciwko grypie. 

2. Uniwersytet Wrocławski dofinansuje koszt wykonania szczepienia przeciwko 

grypie do  kwoty 70,00 zł. 

 

§ 2. 1. Podstawą dofinansowania szczepienia przeciwko grypie jest: 

1) pisemny wniosek pracownika, studenta, doktoranta; 

2) faktura/rachunek lub paragon dokumentujący wykonanie szczepienia  

przeciwko grypie, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dofinansowanie 

kosztów wykonania szczepienia przeciwko grypie na podstawie faktury za zakup 

szczepionki w aptece, wystawionej na Uniwersytet Wrocławski, którą należy przedstawić 

wraz z imiennym zaświadczeniem wystawionym  przez przychodnię/lekarza, 

potwierdzającym podanie szczepionki wnioskodawcy lub z oświadczeniem 

pracownika/doktoranta/studenta potwierdzającym zaszczepienie się przeciwko grypie. 

   3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi Załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

   4.  W treści faktury/rachunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno być podane 

imię i nazwisko pracownika, doktoranta lub studenta, który został zaszczepiony 

przeciwko grypie. Jeżeli wystawca faktury/rachunku nie wskazał uprawnionego, wtedy 

pracownik, doktorant lub student jest zobowiązany do opisania faktury/rachunku na 

odwrocie, wskazując uprawnionego do refundacji i podpisując się. 

   5. W treści paragonu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,  musi być podany NIP 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Paragon powinien być opisany tj. podane imię i nazwisko 

pracownika, doktoranta lub studenta, który został zaszczepiony przeciwko grypie i 

podpisany.  

 

§ 3.1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 składa się łącznie w 

Dziale Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w celu ich 

weryfikacji. 

2. Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej sprawdza czy osoba ubiegająca się o dofinansowanie kosztów 

wykonania szczepienia przeciwko grypie spełnia warunki jego otrzymania.   

 

§ 4.1. Wypłata dofinansowania zostanie dokonana na konto bankowe pracownika, 

na które jest wypłacane wynagrodzenie w Uniwersytecie Wrocławskim.  

2. Doktoranci oraz studenci wskazują we wniosku numer konta na który będzie 

przekazana kwota dofinansowania. 

 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi 

Generalnemu. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 



                                                                                                                                                                              

 
         Załącznik 
         do zarządzenia Nr 131/2020 
         z dnia 7 października 2020 r. 

 

WNIOSEK 

o dofinansowanie kosztów wykonania szczepienia przeciwko grypie 

 

1. Dane wnioskodawcy : 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….. 
  pracownik, student, doktorant*) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
          (wydział/jednostka organizacyjna/Kolegium Szkoły Doktorskiej/studia doktoranckie*) 

 

Do wniosku załączam: 

1)  Fakturę/rachunek potwierdzająca wykonanie szczepienia przeciwko grypie 

wystawiony na:*) 

Uniwersytet Wrocławski 

          Plac Uniwersytecki 1 

          50-137 Wrocław 

          NIP 8960005408 

2) Fakturę za zakup szczepionki w aptece wystawiony na:*) 

Uniwersytet Wrocławski 

Plac Uniwersytecki 1 

50-137 Wrocław 

NIP 8960005408 

3) paragon za wykonanie szczepienia przeciwko grypie zawierający NIP Uniwersytetu 

Wrocławskiego:*) 

NIP 8960005408 

4) zaświadczenie potwierdzające podanie szczepionki wnioskodawcy;*) 

5) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające zaszczepienie się przeciwko grypie.*) 

 

Numer konta bankowego na które zostanie przekazana kwota dofinansowania: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    (dotyczy doktorantów oraz studentów) 

 

                                       ………………………………………………………………… 
                                                 (data i podpis/pracownika/doktoranta/studenta) 
 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez 

Uniwersytet Wrocławski, 50-137 Wrocław, Plac Uniwersytecki 1 zgodnie                        

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu uzyskania dofinansowania kosztów wykonania 

szczepień przeciwko grypie. 

                                             …………………………………………………………… 
                                            (data i podpis/pracownika/doktoranta/studenta) 
 

3. Opinia Kierownika Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej. 

 

Potwierdzam, że wnioskujący/wnioskująca spełnia warunki otrzymania 

dofinansowania kosztów wykonania szczepienia przeciwko grypie. 

 

 

                       ………………………………………………………………………………………………..… 
                                 (data i podpis Kierownik Działu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej) 

*)niepotrzebne skreślić  



 

 

 

 

 

 

Informacja dla Wnioskodawców o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) informujemy, że: 

 

1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie danych 

osobowych Wnioskodawcy odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet 

Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław; 

 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl; 

 

3. Dane Wnioskodawcy przetwarzane są w celu dofinansowania kosztów wykonania 

szczepień przeciwko grypie, a podstawę prawną przetwarzania stanowią udzielona 

zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także obowiązki 

prawne ciążące na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

 

4. Dane Wnioskodawcy mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, z którymi 

Uczelnia zawarła stosowne umowy powierzenia przetwarzania. 

 

 Ponadto informujemy, że: 

  

1. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane przez okres określony 

przepisami prawa, w szczególności przepisami kancelaryjno-archiwalnymi; 

 

2. Wnioskodawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa; 

 

3. Wnioskodawca ma prawo do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną     

przetwarzania, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem      

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

 

4. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych     

Osobowych; 

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania dofinansowania; 

 

6. Dane Wnioskodawcy nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji i nie będą poddawane profilowaniu.  

 
 

mailto:IOD@uwr.edu.pl

