
BSP.1600.1.2021         

Zarządzenie Nr 12/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 19 stycznia 2021 roku  

 

zmieniające Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku  

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (t.j. Dz.U. z 2020. poz. 1070) w zw. z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm. ) 

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

 

W Regulaminie Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzonym 

Zarządzeniem Nr 107/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 15 

października 2019 roku,  zmienionym Zarządzeniem Nr 132/20 z dnia 27 października 2020 

roku, wprowadza się zmiany: 

1)  § 2 ust. 6  otrzymuje brzmienie: „6) osobie uprawnionej do korzystania z funduszu – 

należy przez to rozumieć pracownika Uczelni, emeryta lub rencistę oraz dziecko  

po zmarłym pracowniku, zatrudnionym na Uczelni co najmniej 3 lata, uprawnione  

do renty rodzinnej, jeżeli nie ukończyło 18 roku życia;”, 

2) po § 13 dodaje się § 13 a w brzmieniu: 

 „§ 13 a Zakres uprawnień 

Na zasadach określonych w regulaminie: 

1)  pracownik może otrzymać świadczenia: 

a) dofinasowanie do „wczasów pod gruszą”; 

b) świadczenie świąteczne dla dzieci; 

c) bezzwrotną pomoc finansową lub rzeczową; 

d) świadczenie finansowe z okazji Wielkanocy lub Bożego Narodzenia; 

e) pożyczkę na cele mieszkaniowe; 

2) emeryt lub rencista może otrzymać świadczenie finansowe z okazji Wielkanocy  

i/lub Bożego Narodzenia; 



3) dziecko po zmarłym pracowniku, o którym mowa w § 2 ust 6 regulaminu, może 

otrzymać: 

a) świadczenie świąteczne dla dzieci; 

b) świadczenia finansowe  wypłacane w okresie świątecznym (Wielkanoc i Boże 

Narodzenie).”; 

4) po § 29 dodaje się § 30 w brzmieniu: 

„§ 30 

W sytuacji, gdy zmarły pracownik miał więcej niż jedno dziecko i co najmniej dwoje z tych 

dzieci jest uprawnione do świadczeń z funduszu, zgodnie z zapisami regulaminu, to dzieci  

te otrzymują świadczenia finansowe wypłacane w okresie świątecznym (Boże Narodzenie  

i Wielkanoc), w części im przypadającej, zależnie od ilości uprawnionych przyjmując, że 

łącznie nie mogą otrzymać więcej niż jeden pracownik Uczelni.” 

 

§2. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Administracyjnemu. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2021 roku.   

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

 dr Robert Musiałkiewicz  

 


