
Zarządzenie Nr 39/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 6 marca 2014 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 Rektora AWF Warszawa nr 51/2006/2007 z dnia 12 września 2007 r., 

ujednoliconym zarządzeniem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie Nr 27/2010/2011 z dnia 31 marca 2011 r., wprowadzam 

następujące zmiany: 

 

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.Pracownicy oraz byli pracownicy – emeryci lub renciści AWF, którym przyznano 

prawo do korzystania ze świadczeń Funduszu (łącznie z wypoczynkiem dzieci i  młodzieży w 

okresie ferii zimowych i wakacji letnich), mogą uzyskać dofinansowanie do wypoczynku 

jeden raz w roku, niezależnie od formy wypoczynku, jeżeli wykorzystali urlop 

wypoczynkowy w wymiarze nie mniejszym niż 14 kolejnych dni kalendarzowych w 

danym roku (w tym minimum 10 dni roboczych), potwierdzony przez Dział Spraw 

Pracowniczych. Wymóg wykorzystania urlopu nie dotyczy byłych pracowników - 

emerytów lub rencistów AWF Warszawa.” 

 

2) w § 9: 

a) ust. 2 nadaje się nowe brzmienie: 

„2. Pracownik może ubiegać się o przyznanie pożyczki zwrotnej z maksymalnym 

okresem spłaty pożyczki uzależnionym od  okresu, na jaki została zawarta z nim umowa 

o pracę.”, 

 

b) w ust. 6 wyrazy „płatnej jednorazowo” skreśla się, 

 

c)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Pożyczki wymagają poręczenia dwóch pracowników AWF zatrudnionych co 

najmniej na okres spłaty pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty 

określa Umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 6, 6a, 6b, 6c do w/w Regulaminu.”, 

 

3) W § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dofinansowanie przysługuje pracownikowi, byłemu pracownikowi – emerytowi lub 

renciście AWF oraz ich dzieciom, uprawnionym do korzystania ze świadczeń i usług 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych AWF do wysokości kwoty podstawowej 

przeznaczonej na tę działalność dla pracownika, byłego pracownika – emeryta lub 

rencisty AWF, na podstawie złożonych imiennych faktur lub rachunków wystawionych 



przez upoważnione do tego instytucje. 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.”, 

 

4) w Załączniku nr 1 do Regulaminu: 

a) pkt „I. Dane wnioskodawcy:” otrzymuje brzmienie: 

„I. Dane wnioskodawcy: 

Nazwisko i imię wnioskodawcy …………………………………………………… 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………… 

Telefon służbowy, domowy, komórkowy …………………………………………. 

Status osoby uprawnionej (pracownik, emeryt - rencista AWF, osoba uprawniona inna) 

………………….…………………………………………………………………..” 

 

b) w pkt IV skreśla się wyrazy:  

”Oświadczam, że w roku poprzedzającym korzystałem/am, nie korzystałem/am (nie 

potrzebne skreślić) z podobnej usługi  (świadczenia) Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych.”, 

c) pkt V oznacza się jako pkt IV i wyrazy:  

„pkt 11” zastępuje się wyrazami: 

„ust. 10 i 11”, 

 

5) w Załącznikach nr 2 i 3 

a) w pkt II skreśla się wyrazy:  

„Oświadczam, że w roku poprzedzającym korzystałem/am, nie korzystałem/am (nie 

potrzebne skreślić) z podobnej usługi  (świadczenia) Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych” , 

b) pkt III oznacza się jako pkt II i wyrazy:  

„pkt 11” zastępuje się wyrazami: „ust. 10 i 11”, 

 

6) w Załączniku nr 4 w pkt III: 

a) skreśla się wyrazy:  

„Oświadczam, że w roku poprzedzającym dziecko korzystało, nie korzystało (nie 

potrzebne skreślić) z podobnej usługi (świadczenia) Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych.”,  

b) wyrazy: „pkt 11” zastępuje się wyrazami: „ust. 10 i 11”, 

 

7) w Załączniku nr 5:  

a) tiret trzeci otrzymuje brzmienie: 

„budowę, nadbudowę i rozbudowę domu*,” 

b) wyrazy: „pkt 11” zastępuje się wyrazami: „ust. 10 i 11”, 

 

 



8) w Załączniku nr 7: 

a) skreśla się wyrazy: „Oświadczam, że w roku poprzedzającym korzystałem/am, nie 

korzystałem/am (nie potrzebne skreślić) z podobnej usługi (świadczenia) 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.”, 

b) wyrazy: „pkt 11” zastępuje się wyrazami: „ust. 10 i 11”. 

 

 

     § 2  

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Rektor 

                                

                                      

                                                         Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

Za Zarządy:                                                                     

         

                                           

           

KZ NSZZ  ”Solidarność”   KZ NSZZ „Solidarność 80” 

         Warszawa                             Biała Podlaska             

                 

                        

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

 

 

 

 

    ZNP                   ZNP 

Warszawa       Biała Podlaska 

 

……………………….     …………………………………

          

 

 

 

 

Zw. Zaw. Prac. Adm. i Obsługi 

             Biała Podlaska 

 

  ………………………………. 

 

 

 

 


