
BSP.1600.2.2021         

Zarządzenie Nr 111/21 
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 09 listopada 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.2021. poz. 746) 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 2021 r. poz. 478 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 i Zarządzeniem Nr 12/21 
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 19 stycznia 2021 roku, wprowadza  
się zmiany: 

1)  w § 11 ust. 1 po pkt 4) dodaje się pkt 5) w brzmieniu: „5) organizację imprez kulturalno-
oświatowych i rekreacyjno-turystycznych.”, 

2) po § 27 dodaje się § 27 a w brzmieniu: 
 „§ 27a Działalność kulturalno-oświatowa i rekreacyjno-turystyczna 

1. Pracodawca może organizować lub dofinansowywać imprezy o charakterze artystycznym, 
kulturalnym, rozrywkowym,  sportowym, turystycznym i rekreacyjnym. 

2. Organizacja i/lub dofinasowanie imprez, o których mowa w ust. 1, może w szczególności mieć 
postać np.: 
1) zorganizowanego spotkania, 
2) zakupu biletów wstępu na daną imprezę; 
3) wynajmu obiektów sportowo-rekreacyjnych na potrzeby imprezy; 
4) organizacji imprez okolicznościowych; 
5) organizacji poczęstunku towarzyszącego imprezom, 
6) organizacji części artystycznej towarzyszącej imprezom. 

3. Organizacja imprez, o których mowa w ust. 1, może być powierzona podmiotowi 
zewnętrznemu zajmującemu się profesjonalnie organizacją imprez. 

4. W imprezach, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział uprawnieni pracownicy i emeryci,  
a także członkowie rodzin pracowników w przypadku wolnych miejsc/biletów.  

5. Zasady udziału w poszczególnej imprezie określa każdorazowo Dyrektor Administracyjny 
 w ogłoszeniu o imprezie.  

6. W przypadku imprez, w których udział wiąże się z nieobecnością w pracy, warunkiem 
uczestnictwa w imprezie jest uzyskanie urlopu umożliwiającego udział w takiej imprezie.”  

 
§2. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Administracyjnemu. 
 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09 listopada 2021 roku.   

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

 dr Robert Musiałkiewicz  


