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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 
 

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  
z 1996 r. Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W Regulaminie rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Uniwersytecie Wrocławskiem, 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 w Uniwersytecie 
Wrocławskim § 11 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 11.1. Część A Funduszu Socjalnego dzieli się na uprawnione osoby następująco: 

1/ osoby wymienione w § 10 otrzymują świadczenia wypoczynkowe  
w wysokości uzależnionej od sytuacji materialnej rodziny, a mianowicie: 
a) 100% wysokości świadczenia, gdy miesięczny dochód na jednego 

członka rodziny wynosi do 150% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 

b) 75% wysokości świadczenia, gdy miesięczny dochód na jednego 
członka rodziny przekracza 150% jednak nie więcej niż 175% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 

c) 50% wysokość świadczenia, gdy miesięczny dochód na jednego 
członka rodziny przekracza 175% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarcze narodowej. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarcze narodowej 
przyjmuje się z końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego,  
w którym przysługuje świadczenie, ogłoszone w formie Komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczpospolitej Polskiej – „Monitor Polski”, 

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, nie później niż 
do dnia 5 października bieżącego roku: 
a) osobom tym przysługuje dofinansowanie proporcjonalne do okresu 

zatrudnienia, analogicznie jak przy osobach rozwiązujących umowę  
o pracę w danym roku kalendarzowym, 

b) osobom przebywającym na urlopie bezpłatnym nie dłużej niż 1 kwartał 
pomniejsza się świadczenie o ten okres. 
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2. Przy określaniu przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 
jednego członka rodziny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ppkt a, b, c, przyjmuje 
się dochód brutto – dochód przed potrąceniem składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, 
według następujących zasad: 
1/ do ustalenia dochodu przypadającego na jednego członka rodziny 

uprawnionego wlicza się: dochody pracownika osiągnięte na 
Uniwersytecie Wrocławskim i poza nim oraz dochody osiągnięte przez 
jego małżonka i dzieci (zarówno ze stosunku pracy jak i innych tytułów). 
Do dochodu wlicza się również emerytury, renty oraz świadczenia 
alimentacyjne, 

2/ przyjmuje się średni miesięczny dochód w rodzinie z kwartału 
poprzedzającego 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 
dochodu),  

4/ w przypadku zatajenia przez uprawnionego dochodów mających wpływ na 
wysokość świadczenia, uprawniony traci prawo do tego świadczenia.”. 

 
§ 2. W Regulaminie udzielania pomocy na cele mieszkaniowe z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu rozdziału 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych § 12 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 12.1. Okres spłaty pożyczek zależny jest od wysokości pożyczki i tak: 

1/  przy kwocie do 10.000,00 zł – okres spłaty wynosi od 3 do 5 lat, 
2/  powyżej kwoty 10.000,00 zł – okres spłaty 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 10.000,00 zł wymagają poręczenia dwóch 
pracowników, a powyżej kwoty 10.000,00 zł - trzech pracowników, 
posiadających co najmniej trzyletni staż pracy w Uniwersytecie 
Wrocławskim.”. 

 
§ 3. Traci moc § 1 pkt 6 zarządzenia Nr 69/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 22 maja 2006 r. wprowadzającego zmiany do zarządzenia Nr 77/2003 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 


