
Zarządzenie Nr 40/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 8 maja 2018 r. 

 

 

w sprawie: zmian w załączniku do zarządzenia Nr 33/2015/2016 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie  

 

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 118 ust. 2 i art. 157 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) 

w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń 

Socjalnych (Tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2191 z późn. zm.), wprowadzam, na wniosek 

wszystkich zakładowych organizacji związkowych działających w AWF Warszawa następujące 

zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (zwanym dalej „Regulaminem”), stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Nr 33/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie: 

 

1) W § 1 Regulaminu ust. 2 zmienia brzmienie z: 

 

„Regulamin został uzgodniony ze wszystkimi związkami zawodowymi funkcjonującymi w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.” 

 

na: 

 

„Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie (zwany dalej również „Regulaminem”) został uzgodniony ze 

wszystkimi związkami zawodowymi funkcjonującymi w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie (zwanej dalej również „AWF” lub „Uczelnią”).” 

 

 

2) W § 4 ust. 1 pkt a Regulaminu dopisuje się in fine tiret: 

 

„- pracownicy zatrudnieni w IV kwartale danego roku kalendarzowego – od następnego roku 

kalendarzowego;” 

 

 

3) W § 6 ust. 1 Regulaminu pkt f zmienia brzmienie z: 

 

„f) inne, w zależności od możliwości finansowych ZFŚS, w tym zakup bonów (talonów) 

towarowych,” 

 



na:  

 

„f) inne, w zależności od możliwości finansowych ZFŚS, w tym świadczenie pieniężne  

„GWIAZDKA”,” 

 

 

4) § 11 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„§ 11 

 

1. W zależności od możliwości finansowych ZFŚS AWF w danym roku kalendarzowym, 

określoną część jego środków można przeznaczyć m.in. na zakup bonów towarowych 

(talonów). Wartość przyznanych bonów towarowych (talonów) podlega przyjętym do ustalenia 

wysokości dopłat do usług i wypoczynku określonym w § 7 pkt 8. (Załącznik nr 8). 

2. Wnioski dotyczące przyznania innych świadczeń socjalnych w postaci bonów towarowych (talonów) 

należy składać w Sekcji ds. Pracowniczych w Białej Podlaskiej lub Dziale Spraw 

Pracowniczych w Warszawie w terminie do 30 czerwca (w części warszawskiej), a do 

31 października (w części bialskiej) danego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrzone.” 

 

na: 

 

„§ 11 

 

1. W danym roku kalendarzowym określoną część środków ZFŚS  przeznacza się na świadczenie 

pieniężne p.n. „GWIAZDKA”, przyznawane pracownikowi, byłemu pracownikowi – 

emerytowi lub renciście AWF, byłemu pracownikowi AWF pobierającemu świadczenie 

przedemerytalne oraz członkowi rodziny po zmarłym pracowniku, byłym  pracowniku - 

emerycie lub renciście AWF, byłym pracowniku AWF pobierającym świadczenie 

przedemerytalne (z prawem do renty rodzinnej), na podstawie złożonych wniosków socjalnych 

(Załącznik nr 1 i Załącznik nr 7 do Regulaminu). 

2. Podstawę przyznanego świadczenia pieniężnego ‘GWIAZDKA” oraz jego wysokość określa 

corocznie Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona w uzgodnieniu z zakładowymi 

organizacjami związkowymi, dla każdej jednostki organizacyjnej oddzielnie. 

3. Wysokość przyznanego świadczenia pieniężnego „GWIAZDKA” ustala się zgodnie 

z Załącznikiem nr 8 do Regulaminu. 

4. Wnioski dotyczące przyznania świadczenia pieniężnego „GWIAZDKA” należy składać w Dziale 

Spraw Pracowniczych w Warszawie albo Sekcji ds. Pracowniczych w Białej Podlaskiej 

odpowiednio w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego odnośnie części 

warszawskiej AWF albo do dnia 31 października danego roku kalendarzowego odnośnie części 

bialskiej AWF. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.” 

 

 

5) W wykazie załączników na str. 9 Regulaminu zmienia się nazwę załącznika 7 z: 

 

„Załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi rzeczowej/finansowej, innych 

świadczeń w postaci bonów towarowych, dofinansowania do działalności turystycznej, kulturalno-

oświatowej i rekreacyjno-sportowej, dofinansowania do opieki nad dziećmi w żłobkach, 

przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego dla pracownika AWF, 

emeryta/rencisty AWF, byłego pracownika AWF pobierającego świadczenie przedemerytalne, innej 

osoby uprawnionej.” 

 



na: 

 

„Załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi rzeczowej/finansowej, świadczenia 

pieniężnego „Gwiazdka”, dofinansowania do działalności turystycznej, kulturalno-oświatowej 

i rekreacyjno-sportowej, dofinansowania do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz 

innych formach wychowania przedszkolnego dla pracownika AWF, emeryta/rencisty AWF, byłego 

pracownika AWF pobierającego świadczenie przedemerytalne, innej osoby uprawnionej.” 

 

 

 

6) W załączniku nr 5 do Regulaminu punkt pierwszy zmienia brzmienie z: „remont 

i modernizację mieszkania*” na: „remont i modernizację mieszkania lub domu*”. 

 

 

7) W załączniku nr 5 do Regulaminu punkt siódmy zmienia brzmienie z: „przystosowanie 

mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej*” na: „przystosowanie 

mieszkań lub domów do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej*”. 

 

 

8) W załączniku nr 7 do Regulaminu tiret drugi zmienia brzmienie z: „ - innych świadczeń 

w postaci bonów towarowych”  na: „ - świadczenia pieniężnego „Gwiazdka”.” 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 33/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia nowego 

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz jego załącznika (Regulaminu) pozostają bez 

zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku, z mocą 

obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r., tzn. niniejsze zarządzenie obejmuje wszelkie stany 

faktyczne i prawne zaistniałe od dnia 1 stycznia 2018 r., mające skutki prawne lub finansowe 

w świetle wprowadzanych niniejszym zarządzeniem zmian do Regulaminu.  

3. Niniejsze zarządzenie przekazane zostanie do wiadomości pracowników AWF Warszawa. 

 

 

 

 

Z upoważnienia Rektora: 

 

Prorektor ds. Rozwoju 

 

 

Prof. dr hab. Czesław Urbanik 

 


