
Zarządzenie Nr 24/2011/2012
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 6 marca 2012 r.

zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  Regulaminu  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 § 5 w ust. 11 wyrazy: „3 lat” zastępuje się wyrazami: „do 31 grudnia następnego roku 
kalendarzowego.”,

2) w § 6 w  ust. 1 dodaje się lit. g w brzmieniu:
„g)  opieki  nad  dziećmi  w  żłobkach,  przedszkolach  oraz  innych  formach  wychowania 
przedszkolnego.”,

3) w § 7 w ust. 4 wyrazy: „60 dni od zakończenia wypoczynku” zastępuje się wyrazami: „do 
30 listopada roku kalendarzowego, w którym był zorganizowany wypoczynek.”

4) § 12 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 12

Dofinansowanie  do  opieki  nad  dziećmi  w  żłobkach,  przedszkolach  oraz  innych  formach 
wychowania przedszkolnego.

1. Dofinansowanie do  opieki  nad dziećmi  w żłobkach,  przedszkolach  oraz innych formach 
wychowania  przedszkolnego  może  być  przyznane  na  podstawie  wystawionego  imiennie 
zaświadczenia na pracownika, byłego pracownika – emeryta lub rencistę AWF.

2. Zaświadczenie  wymienione w ust.  1 powinno zawierać dokładne dane dziecka i  rodzaju 
sprawowanej nad nim opieki.

3. Podstawę  dofinansowania  do  opieki  nad  dziećmi  w  żłobkach,  przedszkolach  i  innych 
formach wychowania przedszkolnego oraz wysokość kwoty podstawowej przeznaczonej na 
tę  działalność  dla  pracownika,  byłego pracownika  – emeryta  lub rencistę  AWF, określa 
corocznie Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona w uzgodnieniu z zakładowymi 
organizacjami związkowymi, dla każdej jednostki organizacyjnej oddzielnie.

4. Dofinansowanie przysługuje osobom uprawnionym o najniższych dochodach określonych w 
Tabeli  pod pozycjami 1. i 2. wg Załącznika nr 8. O dofinansowanie dla danego dziecka 
(dzieci), może się ubiegać tylko jedna osoba uprawniona z rodziny.”



5) dotychczasowe § 12 i § 13 otrzymują odpowiednio oznaczenie § 13 i § 14.

6) W Załączniku nr 7 do Regulaminu dodaje się tiret w brzmieniu:
 

„- dofinansowania do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach 
wychowania przedszkolnego.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer


