Zarządzenie Nr 69/2012/2013
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Na podstawie art. 8 ust. 2 Ustawy z dn. 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu
Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) zarządzam, co
następuje:
§1
W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonym
Zarządzeniem Nr 51/2006/2007 z dnia 12 września 2007 r., ujednoliconego Zarządzeniem
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Nr
27/2010/2011 z dnia 31 marca 2011 r., wprowadzam następujące zmiany:
1) W § 2 ust. 2 lit. e –

wyraz „nagród” zastępuje się wyrazami: „świadczeń

socjalnych”,
2) W § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dochodem gospodarstwa domowego są wszelkie dochody osób wspólnie
zamieszkujących i gospodarujących z osobą uprawnioną, z uwzględnieniem dochodu z
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu takiej
działalności, pomniejszone o:
- kwotę zapłaconego podatku należnego,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne.
W dochodzie gospodarstwa domowego uwzględnia się kwotę alimentów przyznanych
na rzecz dzieci na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej (alimenty
otrzymane na rzecz dzieci - dolicza się do dochodu,
alimenty świadczone na rzecz dzieci - odlicza się od dochodu).”
3) w § 5 w ust. 10 po wyrazach: „Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”
dodaje się wyrazy: „do czasu dostarczenia dokumentów.”
4) W § 9 w ust.5 wyrazy: „warunkiem przyznania pożyczki w § 6” zastępuje się
wyrazami: „warunkiem przyznania pożyczki w § 9”,

5) W § 10 dodaje się ust. 3 - 5 w brzmieniu:
„3. W zakresie działalności turystycznej - dofinansowanie może dotyczyć dopłat do
krajowych lub zagranicznych wycieczek turystycznych.
4. W ramach działalności kulturalno - oświatowej i sportowo - rekreacyjnej
dofinansowanie może dotyczyć dopłat do biletów (karnetów) wstępu do: kin, teatrów,
oper, występów estradowych, koncertów, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych
(spartakiady, festyny itp.), biletów (karnetów) wstępu na basen, kort tenisowy,
siłownię, fitness, itp.
5. Dofinansowanie przysługuje pracownikowi, byłemu pracownikowi – emerytowi lub
renciście AWF na podstawie złożonych imiennych faktur wystawionych przez
upoważnione do tego instytucje.”
6) W § 12 ust. 4 - otrzymuje brzmienie:
„ 4.O dofinansowanie dla danego dziecka (dzieci), może ubiegać się tylko jedna osoba
uprawniona z rodziny – do wysokości kwoty podstawowej przeznaczonej na tę
działalność dla pracownika, byłego pracownika – emeryta lub rencisty AWF.
Kwota dofinansowania dla pracownika, byłego pracownika – emeryta lub rencisty
AWF nie może przekroczyć wysokości kwoty podstawowej ustalonej na dany rok
kalendarzowy wg Załącznika nr 8.”
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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