ANEKS NR 3
z dnia 11 maja
2020 r.
Rektora Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu do zarządzenia
R-11/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Na podstawie:
 art. 23 ust. 1, art. 144 i art. 409 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
 art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.),
 art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 z późn. zm.),
 art. 27 ust. 1 i art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.)
uwzględniając wspólnie uzgodnione stanowisko związków zawodowych działających
w Uczelni: ZNP, KZ NSZZ „Solidarność” i Związku Zawodowego Profesorów UTH
Radom (pismo z dnia 8.05.2020 r.).
1. W Regulaminie Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
stanowiącym załącznik do zarządzenia R-11/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w p r o w a d z a m następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 7
3. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie wpływające
na prawo do korzystania z Funduszu, bądź wysokość świadczenia,
przedłożyła
sfałszowany dokument, traci
prawo
do
korzystania
z Funduszu przez kolejne dwa lata, a w przypadku pobrania nienależnego
świadczenia zobowiązana jest do jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być
przyznana takiej osobie zapomoga losowa lub pomoc socjalna jej dzieciom.”;

2) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 8
2) pracownikom posiadającym niskie dochody, tj. nieprzekraczające 2000 zł na
osobę w rodzinie, a w przypadku emerytów i rencistów - 1000 zł na osobę
w rodzinie, faktycznie potrzebującym pomocy finansowej.”;
3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczeń socjalnych jest obowiązana
do corocznego składania wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu w terminie określonym w § 22. Wniosek ten jest
podstawą do wypłaty świadczeń w okresie od dnia 1 czerwca roku, w którym
złożono wniosek do dnia 31 maja roku następnego.”;
4) w § 10 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 10 3.
1)
należy uwzględnić przychód minus koszty uzyskania przychodów,
z wyłączeniem 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania
przez twórców z praw autorskich wynikających ze stosunku pracy,”;
5) w § 11 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„§ 11
8. Pracownikowi Uczelni zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy
oraz jego dzieciom uprawnionym do korzystania z funduszu, dofinansowanie
do różnych form wypoczynku przysługuje w wysokości proporcjonalnej
(w zaokrągleniu do pełnych złotych) do wymiaru czasu pracy obowiązującego
go w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych w danym
roku.”;
6) w § 15:
a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„§ 15
5. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 8, udzielane są tylko raz
w całym okresie zatrudnienia, a okres ich spłaty nie może być dłuższy
niż 5 lat. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości:
1) 4% w stosunku rocznym – dla osób uprawnionych o dochodach
brutto na członka rodziny powyżej 2000 zł,
2) 2% w stosunku rocznym – dla osób uprawnionych o dochodach
brutto na członka rodziny poniżej 2000 zł.
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6. Pożyczka na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 9, może być
udzielana raz na trzy lata po spłaceniu poprzedniej pożyczki. Okres
spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 3 lata. Pożyczka podlega
oprocentowaniu w wysokości:
1) 2% w stosunku rocznym – dla osób uprawnionych o dochodach
brutto na członka rodziny powyżej 2000 zł,
2) 1% w stosunku rocznym – dla osób uprawnionych o dochodach
brutto na członka rodziny poniżej 2000 zł.”,
b) po ust. 9 dodaje się ust. 10, który otrzymuje brzmienie:

„§ 15
10. Pożyczka na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 8, może być udzielona
pracownikowi Uczelni nie później niż w ciągu 2 lat od dnia nabycia
nieruchomości.”;
7) Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 7 do Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń
Socjalnych otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego aneksu.

2. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem w roku 2020
zawiesza się obowiązywanie § 22 ust. 1. Termin składania wniosku o przyznanie
świadczeń socjalnych, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu UFŚS, zostanie
ustalony odrębnym aktem normatywnym i podany do wiadomości osób
uprawnionych do korzystania z funduszu. Tym samym podstawę do wypłaty
świadczeń w okresie od dnia 1 czerwca do dnia upływu terminu składania wniosków
w roku 2020 stanowić będą wnioski złożone przez osoby uprawnione w roku 2019.

3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
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Załącznik
do aneksu Nr 3
z dnia 11.05.2020 r.
do zarządzenia R-11/2016
z dnia 26.04.2016 r.
„Załącznik Nr 1
do Regulaminu UFŚS

DATA SKŁADANIA WNIOSKU …………………………….
……………….....................................................................................
(nazwisko i imię pracownika/emeryta/rencisty)
…………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)
...............................................................................................................
(PRACOWNIK - jednostka organizacyjna UTH Rad.)
(BYŁY PRACOWNIK - nr emerytury/renty/świadczenia przedemerytalnego)
................................................................................................................
(PESEL)

……………………………………………………………………
(nr telefonu)
WNIOSEK
O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Proszę o przyznanie dla mnie i dla mojej rodziny świadczeń socjalnych wynikających z Regulaminu UFŚS

Nazwisko i imię
Lp.

DZIECKA
uprawnionego do świadczeń
z UFŚS

Data
urodzenia

1.
2.
3.
4.
5.
4

Dla dzieci powyżej lat 18 należy
wpisać nazwę szkoły oraz dołączyć
zaświadczenie ze szkoły lub
zaświadczenie o
niepełnosprawności

Oświadczam, iż miesięczny dochód na 1 członka mojej rodziny pozostającego ze mną we wspólnym
gospodarstwie domowym, obliczony wg zasad określonych w § 10 Regulaminu UFŚS, w ubiegłym roku
kalendarzowym wyniósł:
Osiągnięty dochód na osobę w rodzinie
PRACOWNIKA

Osiągnięty dochód na osobę w rodzinie
EMERYTA/RENCISTY

mieści się w przedziale:

mieści się w przedziale:

0 – 2000 zł
2001 – 3500 zł
3501 – 5000 zł
powyżej 5000 zł

0 – 1000 zł
1001 – 1500 zł
1501 – 2000 zł
powyżej 2000 zł

(należy wstawić znak „X” w przedziale określającym dochód)
Liczba członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w bieżącym roku
kalendarzowym wynosi (do członków rodziny zalicza się: osobę składającą wniosek, jej współmałżonka oraz
dzieci uprawnione do korzystania z funduszu): ….……..…………
* Jako emeryt/rencista Uczelni oświadczam, że po ustaniu zatrudnienia w Uczelni nie kontynuowałem/am
bądź nie podejmowałem/am pracy u innego pracodawcy (nie byłem/am pracownikiem w rozumieniu
przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze przekraczającym ½ etatu.

(* dotyczy emerytów/rencistów)
** Jako emeryt/rencista Uczelni oświadczam, że nie korzystam z Funduszu Świadczeń Socjalnych
w innym zakładzie pracy.

(**dotyczy emerytów/rencistów, którzy otrzymują rentę rodzinną po zmarłym małżonku)
Świadoma/my odpowiedzialności regulaminowej i karnej za podanie nieprawdziwych danych
i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranego świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych oświadczam,
że podane wyżej informacje dotyczące mojej rodziny oraz uzyskiwanych ze wszystkich źródeł
dochodów mojej rodziny są zgodne ze stanem faktycznym.

...................................................................
(data i podpis pracownika/emeryta/rencisty)

Adnotacja Działu Kadr
- wymiar czasu pracy pracownika UTH Radom na dzień złożenia wniosku wynosi
…………………………………...
....................................................................
(data, podpis i pieczątka pracownika Działu Kadr)
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WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO:
- świadczenie określone w § 5 ust. 1 pkt 1
Regulaminu UFŚS
(dofinansowanie do wczasów)
- świadczenie określone w § 5 ust. 1 pkt 6
Regulaminu UFŚS
(świadczenie świąteczne pieniężne)
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu UFŚS

Tabela dopłat z Funduszu do wymienionych w Regulaminie
rodzajów wypoczynku

Lp.

Dochód na 1
uprawnionego
członka rodziny

Dochód na 1
uprawnionego
członka rodziny

PRACOWNIKA

EMERYTA/
RENCISTY

1.
2.

do
2 000 zł
2 001 - 3 500 zł

do
1 000 zł
1 001 – 1 500 zł

3.

3 501 - 5 000 zł

1 501 – 2 000 zł

4.

powyżej 5 000 zł

powyżej 2 000 zł

Wskaźnik
dopłaty z
Funduszu na
podstawie kwot
bazowych dla
pracowników,
emerytów,
rencistów

90 %
70 %
60 %
50 %
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Wskaźnik dopłaty
Wskaźnik
z Funduszu na
dopłaty z
podstawie kwot
Funduszu na
bazowych
podstawie kwot
pomniejszonych o
bazowych
20% dla dzieci od 3
pomniejszonych
do 25 lat oraz
o 20% dla dzieci
powyżej 25 lat
od 1 do 3 lat
w przypadku
niepełnosprawności

45 %
35 %
30 %
25 %

90 %
70 %
60 %
50 %

Załącznik Nr 3
do Regulaminu UFŚS

Tabela dopłat z Funduszu do świątecznego świadczenia pieniężnego

Dochód na osobę
w rodzinie pracownika

Dochód na osobę w rodzinie
emeryta/rencisty

Wysokość świątecznego
świadczenia pieniężnego

0 – 2000 zł

0 – 1000 zł

500 zł

2001 – 3500 zł

1001 – 1500 zł

400 zł

3501 – 5000 zł

1501 – 2000 zł

300 zł

powyżej 5000 zł

powyżej 2000 zł

200 zł
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Załącznik Nr 4
do Regulaminu UFŚS

Radom, dnia ...............................

.....................................................................................
(imię i nazwisko pracownika)
.....................................................................................
(adres zamieszkania)
.....................................................................................
(jednostka organizacyjna UTH Rad.)
.....................................................................................
(numer telefonu)
.....................................................................................
(data zatrudnienia pracownika)

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE
OKREŚLONE W § 15 ust.1 pkt 1-8 REGULAMINU

Proszę o udzielenie pożyczki na: budowę domu, wpłatę wkładu mieszkaniowego, wykupienie
mieszkania na własność, zakup domu jednorodzinnego, nadbudowę i rozbudowę budynku
mieszkalnego, zaadaptowanie pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny, przystosowanie
domu lub mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, spłatę kredytu mieszkaniowego*)
W załączeniu przedkładam niżej wymienione dokumenty wymagane w § 15 ust. 3 pkt 1-7
Regulaminu: ....................................................................................................................................
Uwzględniając powyższe proszę o udzielenie mi ww. pożyczki w wysokości: ……………….
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Oświadczam, że w roku ................. łączny dochód ze wszystkich źródeł przypadający na 1 członka
rodziny był:
a) wyższy od kwoty 2000 zł *)
b) niższy od kwoty 2000 zł *)

Oświadczam, że posiadam zdolność finansową do spłaty pożyczki.

......................................................

(data i własnoręczny podpis)

Sekcja Rachuby Płac
Stwierdzam, że pracownikowi:
a) możliwe jest potrącanie pożyczki *)
b) niemożliwe jest potrącanie pożyczki *)

.....................................................................
(data, nazwisko i podpis)

*) - niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5
do Regulaminu UFŚS

Radom, dnia ...............................

.....................................................................................
(imię i nazwisko pracownika/emeryta/rencisty)
.....................................................................................
(adres zamieszkania)
......................................................................................
(jednostka organizacyjna UTH Rad./numer emerytury/
renty/świadczenia przedemerytalnego)
.....................................................................................
(numer telefonu)
.....................................................................................
(data zatrudnienia pracownika)

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE
OKREŚLONE W § 15 ust. 1 pkt 9 REGULAMINU

Proszę o udzielenie pożyczki na: remont/modernizację mieszkania/domu*)
Planowany zakres prac: ………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………….
W załączeniu przedkładam niżej wymienione dokumenty wymagane w § 15 ust. 3 pkt 8
Regulaminu: .............................................................................................................................
Uwzględniając powyższe proszę o udzielenie mi ww. pożyczki w wysokości: ……………
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Oświadczam, że w roku ................. łączny dochód ze wszystkich źródeł przypadający na
1 członka rodziny był:
a) wyższy od kwoty 2000 zł *)
b) niższy od kwoty 2000 zł *)
Oświadczam, że posiadam zdolność finansową do spłaty pożyczki.

......................................................

(data i własnoręczny podpis)
Sekcja Rachuby Płac
Stwierdzam, że pracownikowi:
a) możliwe jest potrącanie pożyczki *)
b) niemożliwe jest potrącanie pożyczki *)
.....................................................................
(data, nazwisko i podpis)

*) - niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 7
do Regulaminu UFŚS

TABELA DOPŁAT DO POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Lp.

Rodzaj świadczenia

1.

Ogólnodostępne wycieczki
krajowe lub zagraniczne *)

2.

Zorganizowany wyjazd
turystyczno-krajoznawczy (np.
rajd rowerowy Rektorski),
zorganizowany wyjazd (np.
Pielgrzymka na Jasną Górę) *)

3.

Dopłata do biletów/karnetów *)

Wysokość dofinansowania
przy dochodach
nieprzekraczających 3000 zł
na członka rodziny
pracownika/1500 zł w
przypadku emerytów i
rencistów

Wysokość dofinansowania
przy dochodach
przekraczających 3000 zł na
członka rodziny pracownika/
1500 zł w przypadku
emerytów i rencistów

do 600 zł

do 400 zł

do 200 zł

do 150 zł

60 % ceny

40 % ceny

*) dofinansowanie nastąpi po przedstawieniu listy
biletów/karnetów zakupionych przez pracodawcę.”.
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obecności

uczestników

w

przypadku

