
ZARZĄDZENIE NR 6ó 
.

K,ĄNCLERZA UNIWERsYTET tj ł,oDZKIEGo
Z DNIA 27.03.2009 r_

W sprarvie: Rcgulanlinu Zak}adowego Funduszu Świadczeń Socjalnl,ch

.sl
W Unilvers),tecie Łódzkim działa Zakładorł1 Fundusz Srłiadczeń Socjalnycir. zwany da]ej
Funduszcm. na żasadach okreś]onych rl art, l57 ustaq,y Prawo o szko]nictrł,ie wl,Zszlrrr z dnia 27
lipca 2005 r, i ustarłr- z :l n,tarca ]994 r. o zakładorł,-lnl funduszu śuiadczeń socjalnych,

§2
O§obami mającymi prnwo do korzy§tania z Funduszu są:
1, pracownic1, zatrudnieni pftez UL na czas okeślony lub nieokreślony lł, pełnvm 1ub niepeŁ]ym

lł,-vmiarze czasu pracy. z lryłączeniem praco$ników rł, okresie przeblłl,ania na ullopach
bezpłatn,vch innych niż urlopy rłlchorvawcze,

2, enery,ci IJL i renciści UŁ byli pracorł,lricy Uniwers}tetu Łódzkicgo. którym bezpośrednio po
rozrviazaniu umorvy o pracę Z 1-1Ł przy7nano pra\ł,o do enerFul"n- ]ub renty.

3, cz}onkorł,ie rodzin pracoB,ników oraż członko\yie rodzin cmel\,-tó\ł i rencjstó$, UŁ. Do człoŃów
rodzin zalicza się: *,spółmałżoŃó\\. dzieci § wieku do 25 roku życia uczące się lł,e \ł,sz,vstkich
1ypach szkół, nieposiadające żadnych dochodó\r (Z \ł_"r'jątkiem rentl,rodzinnej, stypendjół
naukolłlch i przl,choclórv ż t}lułu obo\ł,iązkow},ch prŃt},k Zawodow),ch) i pozostające we
wspóln!,m gospodarslwie na uuzymanill rodzicó\ł. oraz dzicci Z olzeczenienl o
rriepełnospra\\,ności w stopniu znacznyn lub uniarkowanym bez rłzgledu na wick.
nie*l,konqjące prac,v zarobkowcj, W przlpadku dzieci uczących się rl szkołach
ponadgimnazjalnych lvymaganejest przedstawienie aktualnej legit,vmacji szkolnej, studenckiej 1ub
Zaświadczcnia potwierdzającego kontynuolł.anie nauki.

'l, pracorvnicy nabywający prawa do śrviadczenia przedemerl.talnego bezpośrednio po odejściu z lJL
L,lal urra\Ąnieni czlor1.1rłie ich rodzir.

5, sicrot,v po zmarłych pracorłnikach otżymujące reltę rodżinną. do 25 roku życia.iężeli uczą się.
niezalcżnie od lypu szkoły. nieposiadaiace dochodóu.z tytułrr pracy (z łl,jątkiern st}-pendióń
nalko\ł,lch j prą/chodów ż tytułLL oborviążkow),ch pnktYk ZaB,odolłJch),

§j
Osobami uprarł,nionymi do 'try§t9powania o świadcżenia z Fundu§zu §ą:
l , pracownicv Zatrudnieni przez UŁ na czas okeślon1, lub nieokreślony ł,pełnym 1Ń niepełnym

rwn' iarze czasu pracy, Z Wvłączeniem pracownikólł. rv okesie przeb}\ł,ania na urlopach
bezpłatnych innych niż rLrlopy wychowawcze,

2, emervci UŁ i renciści Lll. b,vli pracorł,rricy L]nirversytetu Łódzkięgo.
j, praco\ł,njcy nabywając1, prarł,a do ślviadczenia pżedemelytalnego bezpośrcdnio po odejściu z UŁ.
4, opiekunorł,ie sierot po zmarł],ch praco\ł,nikach UŁ .

§1
], W przypadku Zatrudnienia \\, Uni\Ąers}.tecie obojga małżonkó\r \ł trakcic tnr3nia małżeństwa i

jego ustaniu. praco\łnikom t}ln i uprawnionym członkom ich rodzin nie przysługuje prawo
podwój nych świadczeń socjalnych,

po
do



2, Realizacja wszyslkich form ś\ł,iadczeń socjalnych następuje \1,Tłącznie w okcsie zatrudnienja w
l]Ł, Zasada la nie dot)iczy cmer}tóW LJL. rcncisló\r Uł,, osób otrzymujących świadczenie
przedemerytalne i sierot po zmarł"vch pracorł,nikach Uł-,

§5
Z lunduszu finansot,ane są:

l, WYdatki na cele socjalne rr, zaklesie:
a) lł)poczynku pracowników, emer}tów Uł,

l-hiwersFetu ł-ódzkiego oraz ich rodzin. w
..WcZasÓ\ł' pod grusZą'".

b) rłypocz.vnkrr dzieci i młodzieży rv formie zinowisk. kolonii. obozów
szkół i turnusów rehabilitac),j n.vch.

c) turystyki,
d) lekJeJ\jiid/idldIno5c'tnono\^e].
e, polnoc\ r/ec/o!\e: | firansorłej,
D J/'aldlno,ci kulturaIr.l- o:rr ialor.ej.
g,) Ńcji gv,iazdkorł,ej dla dzieci lv wicku od 3 do 13 lat.

h) pob}lu i w,vżywienia dzieci rł,plzedszkolach.
2, Pożyczki na cele mieszkanio\ł€ \ł,zaklesie:

a) nabycia n,ieszkania lub dornu,
b) budowl domu. przebudowy donru lrrb mieszkania,
c) rcl]1oŃu mięszkania,
d) rcmontu domu.
c) finansowania \łydatków Z\łiqzanych z przystoso\ł,anien mieszkań lub domów dla osób o

oprmiczcnei §pra!\ noic: rucho\\e|,
3. Praco\\.niczy Program Ener}la]nJ,,

§6
Podziału środków Funduszrr na określone celc dokonujc Rektor UL. po uprzednim uzyskaniu zgod1,

olganó$, 7\łiązkóW zawodorłych dzialając,vch \\ UDjwersytecie Łódzkim,

§7

]. Funduszen administruje Kanclcrz lJnirvers)tetu Lódzkjcgo,
2. Wszystkie rodzaie śrł,iadczcń socjalnvch mogą być realizorvane rł,ramach zaplanowanych dla nich
na dany rok kalendarzoly środków finansorł,yclr,
3, JeZeli środki przervidzianę na irnansorł,anie danego todzaju śrł,iadczeń okźą się niewystarczające,

to o ile pozwala na to s}tuacia finanso\ła Funduszu. Kanclerz może zrł,iększ,"-ó ich wl,sokość, po

uprzednim uzgodnieniu lej decyzji Z przedstarłicielanli organizacji zrł,ivkowych, działa|ąc,vch rł,

[Jczelni,

§8

1, Wnioski o przydział świadczenia z Funduszu uprarvnione osoby składają \ł,Dziale Spra\ł
Socjalnych UŁ.

2, Dział Sprarv Socialnych sprarvdza pod wżględem fbima]nyln prawidłowość Złożon),ch \łnioskól\,,

3. Wsz,vstkie złożone Nnioskj osób stanjących się o śrłiadczenia z lunduszu opiniują Komisje
powołane pźez organy zwi7ków Za\\,odo\łych działając5,ch w Uniwers},tęcie Łódzkim a

a]icepfuje KancIcrz lJŁ.

i rencistów UŁ- byłych pracorłników
tbrmic lł,czasów zorganizowanych i tz$,,

letnich, tzw. zielonych



4,

6

,7.

2.

3,

5.

l.

§ 10

W razie udorvodnienia osobie uprawnioncj. że podała nieprarłdzilve dane o s)Tuacji ż)cio\\ei,
materialncj i rodzinnej. znżsĄa pvyznaną pomoc na cel inrry niż śrł,iadczcnie, jakie przyznała
stosoBna Komisja. lub odstąpila ulgowe świadczenic socjalne osobie nieuprarłnionej. osoba ta
Zobowiązanaiest do nat_vchmiastoBego Zwlotu pobranego świadczeiia, Pracodawca \ł,uzgodnieniu ż
odporviednią Komisją n,loże pozba\\ić tę osobę upral,nień do ubiegania się o ś\l-iadczenia socjalne
finansorrane z Funduszu. na okes od jednego roku do trzcch lat.

§9

Podstar.r,q rvyliczenia wl,sokości śrł,iadczeli z l'unduszljjest prz,Ychód brutto. Z Zastrzeżeniem ust.
5 i ust, 7 w przeliczcniu na jednego członka rodżiny pracownika. emer_\.ta UŁ, rencisly UŁ
b;,łcgo pracolł,nika UŁ uprał,nionego do śłiadczeń.
Przychód ten \\.ylic7a się na podsia\\ie przychodu (Pl'f-},Z osiatniego roku przed ubieganiem się
o ślviadczenie) pracorł,nika, cmcq.ta UL 1ń rencisty 11ł, byłego pracownika l]Ł i człoŃów
jego rodziny pożostających rł,e u,spólnvm gospodarstvie Llomo\ł}.nl.
Przez przvchód należ! rozumieć rł,sz,vstkie prz,vchody. bez rł,zględu na źródło, z .jakiego
pochodzi1. z rł.lłączeniem zasiłkórv rodzinrr,vch i pielęgnacyjnvch oraz zasiłków pogrzebołych,
\ł]przlpadku. gd] osoba ubiegajaca się o dane świadczenie odmalvia okazania PIT-u.
śrviadczenie socjalne zostanie wypłacone rł,najniższcj ustalonej na dany rok kalendarzorła
wysokości,
W prz}padku gdy osoba uprarł.niona do ś,"viadczęń z Funduszu prorł,adzi działalność gospodarczą
opodatko\ł,ana na zasadach ogólnych. tzn. rozlicza rłlniki tej działalności w zeznaniu PlT 36 lub
PIT 36,/L. podstarłą rł_łliczenia rr,.rsokości świadczeń.jcst \ł przypadku tej działalności dochód.
cz,vli różnica międzr- przychodem a kosztamijego uzyskania,
Z przychodu lodzi11,"- \\,yłącza się przlchody dzieci do ku,ot_v stanowiącej roczny dochód
niepodlegającl obo\ł,iążkowi poda&oweau w \łlsokości \\_Ynikającej Z ustaw}, o podatklL
dochodorrlm od osób fizy-cznvch rł,danyl roku kalendarzol,vm,
W przl,padku działalności rekreac},jno-spońolvej, kulturalno-ośrvialowej oraz turyst,vki podsta$,ą
w}]iczelia §)sokości odpłatności jest przychód brutto pracorłnika. uą,skan} \ł, linirłersytecic
Łódzkin na podsta\ł,ie Pit,u za rok poprzedzającl śu,iadczcnic, Eneryci. renciści IJŁ - byli
pracou,nic\ L]Ł plzedsta\\.iaja slł,ój prz,vclród brutto na podstawie Pit-ów za miniony rok
ka]endarzorłw,

§ 11

W prz_vpadkrr s|wierdzenia nicprarridłorvości. o klórl,ch morła rv ,,§ 10, Kanclerz Uniwęrs}.tctu
Łódzkicgo \łstrz_vmuje realizację poszczególn),ch ś\łiadczeń. a splawa zostaic plzekazana do
ponownego rozpalfżenia przez właściu,ą Komisję,
Ewentualne spory \ł qm zakiesie ]ub odr.vołania osób sunjąc_vch się o ś§iadcżenia z Funduszu
będą rozpatrr,rvane przez Kanclerza Unlrłers\letu Lód7kjego wspt,lnie z organami Lrczelnianych
zrł'iązkórv zarł'odorłych,

§ 12

Opodatkowaniu pod]egają. zgodnie z przepisami ustanl, ż 26 lipca l99l r, o podatku dochodo\LTm
.ld o.ob Ilz)cu rrcn. llaslęp.ljąe< .rł iadcu cn il,
a) dofinanso\Ą,ąnia do rł,szystkich propono\łanych *. Uł- fomr świadczeń socialnych dla

placoql,ikó\\,. emcqtów. rencistór! i uprarł,nionych czlonkóu, ich rodzjn.
b, porroc rzcc,, urła rłrplacalla rr lon,]le pien'ężrei,

Zrł,olnione z podatku zgodnie z an. 2] §Tżei uTnienionej usta\łJ są następujące śrviadczenia:

2,

ż

l-

],



b)

3)

c)

d)

dolrnansorvanie dla dzieci i młodzież.v- do lat 18 korzystając!,ch ze zolganizowanych form
§Tpocz!,nłu (np, rvczasórł,, kolonii_ obozórł. zimorłisk. zielonych szkół i tumusów
rehabilitaclj n1 ch z wyłączeniem dofinansorł,ania do lvczasów "pod gruszą"),
zapomogi wlpłacane w przlpadku ind,l,rł,idualnych zdarzeń losorrych, klęsk żyrł.iołoq-vch,
długotrlvałej choroby lrrb śmicrci do rłłsokości nie przekacza.jącej 1ł,roku podatkowJ,m
k\ł,ot), 2.280 zl, z zasftzeżenielT' pkt. .10 1 79 usta\łl o podalku dochodorł,wm od osób
fizycarlch.
\ł,ańość rzeczo$}ch śWiadczeń otrzymywanl,ch przez pracołrrika. sfil]anso§.anvch w całości
ze środkórł, lunduszu lub fundusz_v- zrłiązkorł,ych do rłl,sokości nie przekaczajacej w roku
podatkow,lnl k\loty 380 zł.
śr.viadczenia rzeczo§,e ]ub ekrviwalenty pienięzne w zamian t_,-'cl,i świadczeń. otrzym)Ą!,anc
przez emervtów i rencistóu, u, zrviązku z łączącym ich poprzednio stosunkiem pracy do
rł,ysokości nic przekraczającej rł,roku podatkowym kwoty 2.280 zl.

§ 13

opłate 7a różle fomy śB,iadczeń socjain!,ch Wnosi się \\,gotólvce bądź upo$,ażnia się DZiał Spra\i
Socja]n},ch do dokonania potrąceń Z należł,ch poborów. opłata może b},ć potrącana r.v nie więcej niż
trzcch latach. pży ozym pier\ł,sza rata powinna b,Y-ć pobrana pźed uzyskaniem śWiadczenia.
Okazanie dor,;odu wplar), stanowi podstawę do ot],zyma]ia świadczenia.

§ 14

Z działalności socialnęj sporządzane są inlbrmacje po zakończeniu danej akcji olaz toczne
sprar.vozdania inibnrrujące o rłrykorzJ,staniu Zakladorł,ego Funduszu Srviadczeń Socialnych,
Sprarł,ozdania te są przekazlrł,ane orsano]n z\liązkólv zarłodorłrtch działającvm \"-' lJnirłerśytecie
Lódzkim, Operacic finansorł,e po stronie rł;.vdatkórv. inne niż rłynikające z decyzji komisji
tcnat),czn)rch są dopuszczalne jedynie po uzgodnieniu ze zrł,iązkani za\\,odo\q/mi. Działania te nie
mogą po\ł,odo\łać llwałego uszcrup]enia środkórł, soc jaln_vch,

§ 15

Obsługę techniczllo - organizacl,jna wszystkich rodzajórł, działalności finansorvych z Funduszu
zape§nia Dział Spra\ł, Soc jalnych,

.s 16

1, Zasad,v dolinalsorł.ania do lłypoczl,nku pracownikóu. emer!-tórv. rencistów i ich rodzin z
Funduszu reguluje zalącżnik nr 1,

2, Zasady dofinansou,ania wl,pocz,rnkrr dzicci imłodzieżvz F'unduszu reguluię załącznik nr2,
3, Zasady przl'znarł,ania pomocl,rzeczorł,ej ilinansowej z Funduszu reguluje zalącznik nr3,
4, Zasad_v udzielania pomoc_!- na cele mieszkaniowe z Funduszu regu]uje załącznik nr,l,
5, Zasady dolinansowania działalności rekreacl,jno- sportowej i kulturalno - oś{,iatowej z Funduszu

reguluje załącznik nr 5,
6, Zasady organizacji i korzystal,ia z wycieczek dofinansou,y\ł,anych z Funduszu reguluje załącznik

nr 6.
7, Podstalvowe informacje odnoszące się do 1'unkcjonorvania PracoĘ,niczego Programu

Emerltalnego reguluje załącżnik nr 7.
8, Zasad_v i tryb dofinansowal,ia opieki nad dziecmi lł,przedszkolach z Funduszu reguluje zalącznik

nr 8.



§ 17

Komisje §ocialne fozpatrują \łnioski w opalciu o regulamily stanowiące załączniki określone w § 16.

§ 18

Z dniem 03 marca ła9 r. tracą moc zarądzęnia Dyrektora Administlacyjnęgo Unilvęrq{etu
Łódzkiego; rrr 11 z dnia29 marca l995r, nr l8 z dnia 24 mmca l997r. nr l02 z dnia 09 marca 200lr,
n 17 5 z dnja I7 rłtzęśnia 2007r.

§ 19

Zarządzenie wchodzi w Zycie z doiem podpisania, Z mocą obo\viązującą od dtria 1 stycznia 2009 l,

Kanqlerz
Uniwerr@ Lódzkiego( v,.]]

R\fuMau|



załącznjk m 1

do zarządzenia nr 66
KanclerZa UL

z dnia 2'] .03.2009 r.

REGULAMIN
ZASAD I TR\BU DOFINANSOWANIA Do Wł?OCZ\,}IKU PRACOWNTKÓW,
EMERYTOW. RENCISTÓW l ICH RODZIN Z ZAKŁADOWEGO FL]NDUSZU

S\Ą IADCZL\ SOCJAl VYCH

O dolinansou,anie do rrypoczynku z Funduszu mogą ubicgać się osoby uprawnione tj.: pracounicr
rł'pełn,vm i niepełn_vm rłymiarze czasu prac,v. z rv,vłączeniem praco$łrikó\ł,\\' okresie przeby\łania
na urlopach bezpłatnych inn]-ch niż u opy \\1cho\ra\rcże. emel},ci UŁ i renciści UŁ byli
pracorvnicy lJł-. którym bezpośl,ednio po rozwiązaoiu umo§} o pmcę z UŁ przyzlano prawo do
emerylur},. renly lub śrł,iadczenia przedemer}talnego. opickun sieroty po znarłlm pracorłniku UŁ,

l, Pra\ło do korzystania z dofinansorł,ania do rł,wpoczynku z Zakładorł,cgo Funduszu Śrłiadczen
Socialnych mają:

a) pfaco\lnic}, zatrudnicnj 1r lJŁ.
b) en]eryci i renciści byli pracorł.nicy, UŁ.
c) uprawnieni człoŃorł.ie rodzin osób $J-mienion),ch \ł lit. a) i b).
d) sierotł po znlarł},ch pracoqnikach,
2. W Uni\\ersvtecie Łódzkim nogą być dofinansolvane następuiące f'ormv rł,ypoczynku:
a) u,czas) (zakupione indyrvidualnie przez pracowników ]ub za pośrednictwem Działu Spralv

socialDych UL). u t},m \łczas} aglotur}styczne. tr\\,ające nie dłużej niż 14 dni kalendarzoĘ,ch,
sanatoria tr\łające nie dłużej niż 21 dni" kalendarzołlch. lvycieczki kajorłe i zagranicme
trt\ające minimun 7 dni kalendarzorł,lch.

b) wczas,Y- Zikupione indl,widualnie przez pracowników rł,icdnostkach posiadających upravlicnia
do organizacji qrpocz,vnku,

c) rrczas1- ..pod gruszą" organizorvane indyrł,idualnie,
3. Osoby uprarłnione mogą ubiegać sie o dot'inanso{,anie wypocżvŃu:

a) Z częstotliwością ra7 na 2 lata. \ł prz_vpadku dofinansorr,ń. o których mowa rł,pkt, 2a i 2b.
b) z częstot]i\Ąością raz na każdy lok \\.plżypadku dolinansorłania do wypocz_vnku.
o któr},m mowa \\, pkt, 2c,

4. osoba uprarł,niona ]],]oże otrz)mać dofinansowanię rv danvm loku tylko do jedlrej Z tbml
rł.tpoczynku okreŚlon_vch u, pkt. 2.

5. Warunkiem otrzymania dolinansowania do fonn wypoczynJ<u okreś]onych \\. pkt, 2 jest
korzvstanie przez pracolł,nika z urlopu $ypoczl,nkowego rv wvmiatzc co r]ajn'uiej
1,1 kolcin_vch dni kalendarzowych, Zasada ta nie dotyczy pracownikórł, przebl-rvających na
ullopach \.\Tcho$,a\ł'cZych,

6. Osoba uprarmiona może żlecić Działorvi Spraw Socjalnych zakup skicro\ł,ań na wczasy lub do
sanatodum, Wraz ze zleccnicm tŃiej usługi pracolłnik składa oświadczenię. że lł przypadku
nietYkorz) siania zakupionvch przez Dział wczasó* lub sanatorium. ponosi pełne kosź,v
ZwiąZane Z żakupem skierou,ań,

7. Wnioski o dofinansowanie lbnn wypoczl,nku *,ymienion_vch w pkt, 2, \1,Ta7

7 udokLltnentorł,anyml prz.vchodami za minion!, rok kalendarzowy (tj, Pit-y do wglądu). osoby
uprawnione składaia rł, Dziale Sprar.v Socjalnych do dnia 31 października na dan,v rok
kalendarzorł-r,,



8. Dział Spra§ Socjalnych splalł,dza rłnioski pod rł,zględem formalnym i przedstawia do
rozpatrzenia Komisji Wczasorłej. Propozycje Komisii stają się pra\łomocne po akceptacji
Kanclerza UL,

9, O przyznaniu dofinanso\ł,ania do wczasów osoby uprawnione mogą zasięgać infonnacji \\, Dziale
Splarl Socjalnych UŁ,

] 0, Odu,ołania i inter§€ncjc załatwiane są zgodnie z trybem ustalonym § Zaźądzeniu .
] l. Wysokość doltnansowania do skielowań \\,czasowvch ustala się na podstalvie tabeli odpłatności.

uzgodnionej na dan,v rok kalendarzorvy z organizac_jani uczelnianych związków zau,odowych,
12, Ońb,,- samotne. samotnie w]chowujące dzieci. cmer},ci i renciści UŁ rł,noszą odpłatność za

skierowania \łg sta\ł,ek tabcli niższych o.jedną grupę.

13. Dofinansorvanie do rłczasórł, wymienionych w pkt, 2a. możc być zrealizowane po

przedsta§ieliu następuiących dokumentów wysta$,ionych na osobę uprarvnioną:
- faktura VAT.
- rachunłi imienne (jeżeli organiZator niejest płatnikicrn VAT).
^ inne równowa,żne dowody wpłaty rrrystawione przez.jednostki organizujące.
rq,poczynek,

1.1. Pracou,nicy. którzy mają na srł,oim utrrymaniu dzieci i
ot],z,Ymali w clanym roku wczas,v lub dofinansowanie do \,1y_poczyŃtr .,pod gruszą" dla całej

rodzin_v. mogą także ubiegać się \ł,tym loku o 1 Lrlgow1 rlpoczynek (zimorł,iska. kolonie, tzw,
zielone szkół1,, turnus,Y rehabilitac},jne) dla dzieci i młodzieży na Zasadach określonych §,
załączniku nr 2,

15, Griniczną krłotę ceny skierowania lvczasorvcgo. do którego przysluguje dofinansowanie na dan,v

rok kalendarzo\łT. ustala Kanclerz UL w uzgodnieniu Z ucżelnjanymi organami zl,iązkóu,
za§,odowych, Priy skierowaniach dloższ},ch kwota przelraczaiąca ustaloną wten sposób
lvielkość musi być pokqta prżez Zajntereso\ł,anego \! całości,

16, Dofinansorlanie dó rł,szystkich form *1poczynłu plz}źnawane jest dla osób uprawnionych w

uysokości zalcZnej od przychodu brutto na osobę w rodzinie za lok popźedzający śrłiadczenie,
Wielkość świadczeń ni dany rok kalcndarzo\ł}, ustala Kancleż lJŁ po użgodnieniu z organani
uczelnianych związków zawodo\łach.

17, W},płata świadczeń z tytufu wl,pocz,vŃrr będzie dokon,vrł,ana sŃcęsywnie z urłzględnieniem
pJano.ł,anych temlinó\Ą, urlopów oraz posiadanych aktualnie środków finansovych na rachulku
hankow\m Funduszx.



załącznikił 2
do zarządzenia nr 66

Kanc]erza tJŁ
z dnia 27,03.2009 r,

REGULAMlN
ZASAD I TRYBU DOFINANSOWANIA W\?OCZ}NKU DZIEC| I MLODZ|EŻY

Z ZAKł.ADOWEGO FLn JDUSZU SWiADCZEN SOCJALNYCH

Regulanin niniejszy stosuje się do dzieci i m}odzicź_l uczęszczajacci do s^ół podstawo§'ach
i śiec]nich.-z rvyłączeniclrr absolwcntólv sżkół średnich oraz dzieci do 19 roku źycia. któle zc
wzg]ędów zdrowotnych nie uczęszczają do szkół,
1 . 

'Każdy 
uprawnion! do korz} stania 7 Funduszu U L może d\łukrotnie $, cjągu roku ubiegać się o

Zaklv;liikowanie dziecka na rłypoczynek (letni i zimorł;-). Jeżeli oboje rodzice są Zatrudnieni w
L]niwers}lccic Łódzkim. 7c świadczenia dla dzjecka/dzieci możc koruystać t,llko jedno z
rodżicó}v.

2. Placo§nic_v. którz_1 otrzymali dotlnansovranie do zorganizorł,anego rrlpoczyŃu dla siebie i
s§oiei rodzin_\ lub do ..\rczasóu, pod gruszą''. mogą ubiegać się * dany,m roku ojedną z form
ulgowego w_,,poczyŃrr dla dzieci/dziecka (kolonie. zimo*iska, zielone szkoł_v. oazy, półkolonie i
tun]us_v rchabilitac}jne).

J, Pracownic!,, którzy będą chcicli zorganizować \\ypoczynck dia srroich dzieci ind5T łidualnie poza

l,TL uinrri:
a) złoż),ć wniosck u,Dziale Sprarł, Socjalnych o zakrrp skierorł,ania rvskazując rłlbrane biuro, lub
insRłucję upra\ł,niona do organizowania takiej tbrnl1, qłpoczyŃu bądź:
b) zloZl,ó rłniosek rv Dzia]e Spra$ Socjaln,ych o doinanso\łanie wypocz.vnku dziecka do zakupu
irrdyrvidualncgo i dostalcz,\,ć imienną fakturę zakupu. rachrrnek, KP bądź notę księgo\ł,ą

4, Podstau9 do nalicz.uia odpłatności .jest przychód brutto za minion"v rok kalendarzolłf wszystkjch
członkórł rodziny pozostaiąc_Y,ch rvc rvspólnym gospodarstwie domowym. rv przeliczeniu na

.jedna osobę,
5. braniczną w}sokość cent ko]onii i zimorviska podlega.jącą dollnansowaniu na dany rok

kalendarzorr}, ustala Kanclerz UŁ \ł uzgodnieniu z ucze]nianymi orgalranri związkórł,
za$'odo\łJch.

6, Odpłatność rodzicórv za kolonie lub zimorłiska zakupione indywidualnie lub za pośrednictwem

Dziah Spralł, Soc|alnych ustala się lł,oparciu o tabclę, \ł,zależności od średniego przl,chodu

brutto t,ticzłonka rodzin_v za mirrion"v rok kalendarzou_l. Tabela_jcst na kazdy rok zatwierdzana
plzez Kanclcrza l,]Ł po uzgodnieniu Z o1ganami uczclnianych zrł,iqzków Za\\odo\!_"-ch.

7, Ńnioski zlecające ind,rrł,idualn_v zakup skJcrorvŃ przez DSS na rłwpoczynek dzieci należ!,

składać w Dziale Spraw Socialnych w telminach|

kolonie i obor}-- letnie - do 30 kł,i€tnia każdego roku
zimolviska - do 30 listopada każdego roku

8, Całość dokumentacjj Dział Sprarv Socjaln_"*ch przedstawia do rozpalrzenia Komisji ds.

Wypoczl,Ńrr Dzieci i Nlłodzież],.
9. Propozl,cie przldzialu mięisc prztgotolł,ane przez Komisję ds. Wypoczynklr D7ieci

i lv'Itodzież1, .kceptuje Kancielz Uł.. l-isty dziecj zakwalilikowanych na poszczególne rłljazd,v
wywiesżane są na tablicach Działu Sprarł, Socjalnych w gmachrr Rektoratu. przy ul. Lindleya 3,/5,

10, Rezygnacia z zakupionego przez DSS miejsca na \qpocz_l-nek dziecka spowoduje obciązenie
pełnymi koszlami rodzica składalącego \\1,liosck, odstąpienie od tei dec,\"zji może nastąpić \ł



przypadku wykorz}stania zakupionegg miejsca lutl ud_okurłentowąnio przez 1,miołkodawcę
wystąpienia typorłlch zdarzeń losowych.



Załącznik fu 3

do zarządzenia nr 66
I<anclęrza uŁ

z dńa 21 .03.2,0O9 t.

REGULAMIN
ZASAD I TR\.BU PRZYZNAWANIA POMOCY RZECZOWEJ t FINANSOWEJ

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIłOCZPŃ SOCJALNYCH

Podsta\Ą,o\rTm warunkiem rtpralniającym pracownika. emer}ta UŁ. rencistę lJŁ byłego
pracorłłrika UŁ oraz sieroąv po zmarłym pracot,niku lIŁ do ubiegania się o pomoc z Funduszu
jest trudna sytuacja życiolva. rodzinrra i materialna oraz przypadki losorł,e.
Wniosek o udzielenie pomocy rzeczowej lub t'inanso\Ąej składa sam pracov,l,ik, emeryt UŁ lub
rencista UŁ , były pracomik [iŁ. opiekrur sieroq po zmarłym pracorł,niku UŁ bądz w jego
inieniu zrłiązek zarvodorły lub kierorłnik rodzimej jednostki organizac}inęj.
, Wnioskodarłca zoborviązany .jest udokumentować rvysokość przychodó\ł, brutto \,łasnych,
\\,spółmałżoŃa i uprawnion_vch członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie
donrorłym, Wniosek lł,inien żawierać opinie bezpośredniego pl7cłożonego wnioskodawcy
zasada ta nie dot.vczy ęmer},tó§ UŁ i rencislóW UŁ byłych pracowników UŁ,
wnioski skiadane są rł,Dziale sprarł,socjalnl,ch. gdzie po sprawdzeniu i uzupełnieniu pod
względem fbrmalnynr przedstau,ione są do ro7patrzenia przez właścirvą komisje,
W wyjątLowych Wypadkach istnieje możliwość przyznania stałej pomoc,v 1'inansorł,ej
(np, osoby rr_vchowrrjące samolnie kilkoro dzieci, ciężka i długotnł,ała choroba) oraz pomocy
finansowcj rł. regulorł,anill opłat z t}lułu ucżęszczania dzieci praco\łników UŁ do żłobków, Okes
pomoc) nie może być dłuższy niż pół roku.
W przlpadku indyu,idualnych zdarżeń loso\ł_łch, klęsk żyrł,iołowych, długotrwałej choroby lub
śn,tierci. pomoc wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z
obowiązując,vmi przepisami,
o pomoc 1inansową można ubicgać się nie cZęście.j, niż co d$,anaście miesięcy,
W w ątko\ło trLdnych indyrł,idualnych zdarzeniach losowych okres ten może ulec skóceniu,
Komisia szczegółolł,o analizuje i opiniuie kżdy wniosek indlvidualnie uwzględniając sl-tuację
życiową. rodzinną, zdlotłotną i materialną Wnioskodawc_v,

9. Wnioski komisji staią się prawonocne po akceptacji Kanclerza UŁ. Odrł,ołania przyjmuie
Kanc]er7lJł-,

).

4.

5.

1,

6.

,7.

8,

l0



z.ńąc7nlkfi 4
do zarządzenia m 66

kanclerza uŁ
z dńa2'7.03.2009 r-

REGULAMtN
ZASAD I TRYBU UDZIELANIA POMOCY NA CELE M]ESZKANIOWE

Z ZAKŁADOWEGO FLNDUSZU ŚW]ADCZEŃ SOCJALNYCH

l , Do otrz,vmania pomocy z runduszu na cele nieszkaniowe uprarł.nione są następujące osob,v:
a) pracownicy Zatrudnieni rł,UŁ,
b) enreryci UŁ i renciści UŁ byli pracolrricy Uniqersytetu Łódzkiego, któlym bezpośrednio po

ro7l\iazaniu umov} o pracę z I.IŁ przyznano prawo do enerytury lub renty.
c) niepracującv człoŃo§,ie rodzin pracownikó\Ą. Zmarłvch \\, czasie zabudnienia, a także

niepracujqcy człoŃowie lodzin po zmarł},m emerycie lJŁ ]ub rcnciście Uł,. o ile pobierają rentę
1ub cmeryture po byłym praco\Ą.niku tJł_
Z lunduszu mogą być udzielane pożyczki na:
nabycie mieszkania lub domu,
budowę domu. przebudowę domu lub nrieszkania,
remont nieszkania.
lemont domu.
finanso\,anie wydatkórv związanych z przystosorvaniem mieszkń lub domórv dla osób
o ograniczonej splawlości ruchowej,
Praco\łIik ubiegający się o pomoc z Funduszu sk}ada rvniosek rł,Dziale Sprarł Socjalnych,
Złożone rłnioski są sprawdzane pod \rzględen lbnnainym, Llstala się czy zostały spełnjone
wsz}'stkie u.arunki \Ę-magane legulaninem i przepisami pla\ł,a. ponadto wniosek spra\łdzany
.jest rł, Dziale Płac pod rł,zględen cgzekucji sądo\łych dot, wnioskodalł,cy. które
unienrożliwiałybl, spłatę udzieloncj 7 ZFSS pożyczkj.

4, Pożyczki określone w pkt 2 sa zwTotne,
5, Pożlczki z Funduszu udzielanc na cele, o który,ch mowa w pkt 2 podlegają onroc.ntouaniu rł,

W}sokości 170 w stosunku rocznym, oprocentowanie naliczane jest jednorazo\\ U Z góI).
5a, Warunkienl udzielenia poż}czkijest możliwość comiesiecznego potiącania z poborów

praco\\niLa całości rat"v rł,,lkazane.j rł,umou,ie (nie dot,n-czy emerytó\ł,. reflcistÓ\ł lJŁ).
6, Osoba ubiegajaca się o pożl,czkę winna udokumentolvać ce], na który ma b),ć ona przeznaczona

(dot),czv to pkt 2 a. b) przedsta§,iaiąc dokument,Y:
a) pot\łierdzenie nabycia mieszkania lLń domu (Ńt notarialny lub u owa z deweloperem),
b) pot§ierdzęnic budorvy domu. przebudo§,) domu./mie szkania tj, Zezwolenie na budowę oraz

kosztorys budo$,1 bądź dziennik budow_v-.
c) pofirieldzenie ząmiany nieszkania rł,raz z rr,ysokością kaucji lub inn"vch opłat,
7, W prz5padku poż_vczek, o których mowa w pkl 2 a, b rł, picnvszej kolejności rozpatryrł,ane są

\\nioski:
pracownikó\\,. którż! utraci]i mieszkania na skutek klęski ży\ł,iołowej,
pracorvnikórł, ubiegających się o \ł/w poźyczki po raz pie],wszv,
Wysokość poż},czck. o których mo\łą \ł pkt 2 jes| ustalana na dany rok przez Kanclerża UŁ w
uzgodnięniu z organami uczelniiurych zrłiązkóu, zawodovlch,
opożyczki.októrychmowaWpkt,2lit.ai\ł,pkt,2lit.bnożnańiegaćsięporł-tórniepo
przepnco\\,a]riu ] 5 lat w UŁ i po pelnym spłaceniu poprzednici pożl,czki. Wnioski pracowników
ubiegających się o taką pożJczkę po raz drugi będa rozpatry\ł.ane po całkowitym.

).
a)
b)
c)
d)
e)

:],

9,

a)
b)
8

l]



13,
14,

ll,

1).

l0,

regulaminow}m zrealizowaniu wnioskórl pracorł,ników ubicgających się o taką pożyczkę po raz
pierrvsz!,.
Powlórne pźy]ananie poż},czki, o której mo\ł,a §, pkt, 2 a i 2 b. porvoduje podw},ższenie
oprocento\\,ania. Wl,sokoŚc oprocentowania \ł]Vnosi 59/ó \\, stosunku rocznym i doliczana iest
w rótnej k\ł,ocic do każdej raly,
Pożl,czki udzielanc na nab!,cie mieszkania lub donu. budow1 domu. przebudo\1_\, domu lub
nrieszkania wl,magają pol,ęczenia trżech poreczycieli- pracorrnikórł. UŁ:

a) od poręczlcie]a \ĄJmaga się co najnrniej 3-ietnicgo stażu pracy \ł, lJł. o€z okesu do
przeiścia na emel}ture nie krótszego niż okes spłaty pożyc7kj.

b) poręcz_vcie1 może udżielić poręczenia mąk§ymalnie dwóm poż_yczkobiorcom. klórym
przyznano pożyczki okleślone ł pkt. 2 ,, b, e.

Pracownic),. którzy naby,li pra*a do ubiegania się o pożyczki §Tmienione rł pkt, 2 c i 2 d, mogą
korz,vstać Z tych foml podpis{ąc umo§ę na okres trzech lub pięciu lat, W przypadku pożl,czek
r.vymienion,vch w pkt.2 a i 2 b. okres spłall,może w)nosić pięć lub siedem lat. Naliczanie okresu
spłat) zaciągniętej poż!czki następujc na \łTrźny wniosek wnioskodarrc1,,
Pożycżki udzielane na remont mieszkania 1ub domu rvymagają poreczenia d\łóch poręczycieli
pracorvników ll}.:

a) od poręczyciela \\Tmaga się co najmniej 3-letniego staźu prac,v \ł UŁ oraz okesu do
przeiścia na emerFure nie krótszego niż okes splat}, pożyczki.
b) poręczyciel rnoże udzielić poręczenia maksl,malnie cztercm poż),czkobiorcom, któryn
przvznano pożyczki okeślone łv pkt. 2 c. i 2 d.

Spłata poż,vcżki rozpoczyna się po 1 miesiącu od daty.jei udzielenia.
Na wniosek pożyczkobiorc_v Kanclez UŁ ul uzgodnieniu z \łłaści\łą konisją może zarviesić
spłalę poż_vczki. jeże]i jest to uzasadnionc S}.tuacją materialną i życior,ą pożyczkobiorc1, oraz
możlirł,ościami finalisołlłni UŁ. okres Zawieszenia pożycżki na nabycie micszkania lub domu
wynosi do 3 lat. okres zarł,icszenia pozostałych pożyczck, o których mowa \\.pkt 2, nie może
plzel0ocz\,ć 1 roku. Pożyczkobiorca nroże korz,vstać ty]ko ] ra7 Z Zaq.ieszenia spłat} w ramach
dancj umorł:". Dział Sprarv Socjalnych zarł.iadanlia poręcz),cieIi poĄ,czkobiorc} o za§ieszenju
spłat), pożyczki,
Okles spłat;, pożl,czki nie może przckroczyć s-cill lat plus ewentualny okres Za\ł,jeszenia spłaty
rat poż!,czki.

16.Okres spłat. lłysokość rat i ich liczbę określa umo\Ą,a zawańa pomiędzy pożyczkobiorcą. a
I]ni\nersvtetem l_ód7kirn,
Z chtilą lozrł,iązania Jub rł,lgaśnięcia slosutlku pracv niespłacona część poż,vczki podlega
natychniastowej spłacie rł,całości. Przepisu tego nie stosuje się do praco$nikó* przechodzących
na cmer\,turę lub rentę 1ub $ prżypadku śmierci pożyczkobiorcy,
W szczególnie uzasadniotrl,ch prz)padkach Kanclerz UŁ w uzgodnieniu z ucżelnianymi
orgalami zlviązkórł, zawodo\ł;lch może umorzyć w całości lub rv części niespłaconą pożyczkę
udzieloną z Funduszu, lJmorzenic rłimo bl'ć poprzeduone przedłużeniem lub zarł,ieszeniem
okesu spłat zgodnie z pkt. 14,
Wnioski rv spnwie przvznania pomocy z |unduszu waaz ze slano\.iskiem q4aściwej komisji
Dział Spra\\ Socjalnych przekazuie Kanclerzowi UŁ do akceptacji.

20, Wnioski o pożyczki rozpatywane są co najmnicj raz na krvartał,
2l. obsługą adnrinistracl,jną udzielania pożyczek z Funduszll zajmuie się Dział Sprarł, Socialnych

IJł- a obsługą filiansorł,ą Krłestula UŁ,

17.

l5.

19,

18,

l]



załącznik 5
do zarządzerLla nr 66

Kanclerza UŁ
z dnia 2'J .03.20D9 f,

zAsADIrąveuporrNłśoE\f;auś.Ć#L)o.*oś",*"**AcyJNo-
SPORTOWEJ ] KLILTI]RĄLNO-OŚWIATOWEJ Z ZFŚS

l Zaję:la rekreacl,jne ploł,adzonc są w miarę możliwości organizacyjnych, od początku
paździenrika do końca ma.ja ł,następujących formach:_ sia&óv,ka (rł, obiektach cWFiS),

- koszl,kórvka (w obięktach CWFiS),
- tenis zienny (kyte końy AZS),
- zajęcia lekeacyjne typu: gimnastyka zdro§otna dla kobiet, aerobic. ),oga itp,

(W obiektach CWFis),
- siłolrłria rv Centrrrm Spofiu t]Ł,

2. Zajęcia rekreacy.jne z płyrł,ania organizorvane na pływalni w Centnłn Sporlu UŁ,
3. Od toku Ńademickiego 2009l2O1O rvprowadza się możliwość doflltransorł,ania do kametów

zakupionyclr indl,r.vidualnie przez pracowrrika, emeryta UŁ, Iencistę UŁ byłego praco\\nika UŁ
na pJylvalniach miejskich.

4. Dolinansowania rea]izowane są rv oparciu o tabe]e dofinansowń na dany rok kalendarzorł,y,
ustalone pżęz Kancleża UŁ w uzgodnieniu z ucże]nianymi organami związkóW ża\łodo\łYch,

5, Dofinansolvania do karnetów zakupionr,ch indył,iduilnie, |.ryrnu*-" będą l,jerlnikowej
*,ysokości dla pracownika i uprawnionych członków jego todzin1,, na poditawie wniosku
złoźonego rł, Dziale Spr.arv SocIalnych,

6. Wnioski o dofinansorł,anie do zajęć na płyrł,alni zakupionych indyrvidualne nalęż,v skladać w
Dziale Spralv Socjalnych :

r do 30lrześnia każdego roku - 11a semestr zimorł1,,. do 28 lutego każdego roku - na semest 1etni,
7, Wlpłata dofinansowania może być zrealizorvana rryłącznie na podstawie inriennego dokumentu

złożonego przez.pracownika, eńeryta UŁ, r.encistę Ui byłegi pracorłnika UŁ 1j. faktuy ltlb
rachuŃlr rv tenninach:
. do 30 pździemika - na semestr zimowy,
. do ]0 marca - 1,la scmestr letni.

Komisjads. Spofiu i Rękeacji ustala fonny zajęć rekreacl,jnych na dany rok akademicki,
Wysokości opłat oraz dofinałsorr,ań do indyrł,idualnyci zŃupów zitwierdza Kanc]erz LlŁ w
uzgodnieniu z odpowiednią komisją,
W pzypadku rezygnacji z zajęć w czasie ich tlwania wniesione opłaty nie podlegają zwoto\ai,
W ptlpadku późnieisz!,ch zapisóu opłata nie ulega znialie.
W Unirł,ersytecie Łódzkim istnieją następujące Sekcje:
tLlĘ,stykj piesZej.
lo\łlęrowa:
żeglarska,
sekcja emerytó\ł.
Prawo uczestniczenia w Zaięciach rekreacyjnych i sekcjach spoltowo-turystycznych 1nają
pracownicy, emelyci UŁ i renciści UŁ b1,li pracołrricy UŁ oraz uprałlieni człoŃorł,ie ich
rodżirr,

l4. . Liv}a miejsc w gr.upach rekeacljnych jest ograniczona, o piefwszeństwie decyduje kolejnośó
zapisu \\. Dziale Spraw Socialnych,

l]

8.
9.

10.
11,

1,2.

a)
b)
c)
d)
l3,



15, Zapisy prżyjmuję i szczęgółowych infornacii udziela Dział Spraw Socialnvch
\ł lelminach okJe:lonych u odIębn)ch oglosleniach.

16,Aby uzyskać dofinansowanie do działalności sekcji spoltowej naleźy złożyć do kolicapździemika danego roku:
a) sprawozdanje z dzia}alności i wykorzystania dofinansowanią z ninionego roku,
b) aktualną ]islę człoŃó\Ą z podanjem stanowiską kodu pracownika, miejica pracy,

w pr4padku uprawnionych członków rodziny stopi;ń pokrewieńst;a oraz datę urodzenia
d,,iecka,

c) plan działalności na następl.ly rck wraz Ze
17, Dopłaly do spł}rłów, rajdów i wycieczek

człoŃom.jego rodziny.
l8.Przy wyliczeniu odpłatności za§tosolvanie mają tabele odpłatności ustalone na dany rok

kalendarzow}, prżez Kanclerza UŁ w uzgodnieniu z ucielnianymi olganami z\ł,iążków
zarłodowlch,

19. Kazda sekcja przygotowuje szczególowy kosztorys, który Winięn Zawierać:
a) koszty związanę z transportem (autokal, pociąg),
b) koszty wynajęcia noclegów - do wysoko3ci rńałtu u§talonego na dany rok,c) koszty żywienia - do wysokości diety ustalonęj na dany rok.
d) kosztyubezpieczenia,
e) koś,,r} bi|e{ów \Ą§lepóu np. do muzeun. parku narodouego itp,

^ l).lnnefueprze!ĄidZianeko.ztJ wlnJkajacezdzialrlności odporłiedniej sekcji.
20. Dział Spraw Socj atnyclt tozlicza kazdĘ iinprezę przelewami'oraz pobrlne zaliczki na podstawie

faktur lub rachuŃów,
2l , EwentLralne zaliczki na _organizacje imprez mogą pobierać wyłącznie pracownicy Zatrudnieni W

UI]1\Ąersytecle nc czas nleokreŚlon\.
)2, Ws/elkię dopłalv ż lundil,zu podligaia podaIkoujod osob fizlcznych tpracolrnlc1

18%, emeryci i renciści -l0%).
23, Dol]nansowanie do dżiałalności kultualno-oświatoł,ej

rencistom UŁ byłym pracownikom UŁ oraz człoŃom
socjalnych.

24. W ramach działalności kulturalno
koncerty, imprezy estradowe,

Wstępną kalkrLiacją kosżtów.
przlsługtrją członkowi sekcji oraż uprawnionym

przysługuje pracownikom, emer}.tom,
ich rodzin, upraw,ionym do ś\łiadczeń

- ośł,iatowej dofi nansowanirr podlęgają spektakle teatralne,

25. Wartnkjem otrżynania dofilransowania jęst złożenie wniosku w Dziaie Spraw Socjalnych.
Wniosęk na dany rok kalendarzowy może być złożony lazem z pierwszlłlt dokurnentem

_ _ stwierdzającyn't nabycie biletów na imprezę kulturalno-oświatową.
26. Dofinansouania_ realizowane są rł oparciu o tabele dofinansowań na dany rok kalendażowy,

^_ 
u§talone pT7€Z Kanclerza UL \Ą_ użgodnięniu Z uczelnianymi organami zwiqzków zawodorł7ch,'

2 /. W}plata dofinansorłanic może byc Zrealizowana wyłącznie na podstawie imiemego dokuńentu
złozonego pfzez pracounika. emer}ta, fencistę UŁ bylego pracownika UŁ tj, fakiuly, rachuŃil
]Llb pot$ ierdzenia prze]e\łu.

28. W}plata dofincnsowanja nasĘpi w _miesiącu bieżącyn za faktury, rachunłi, przelewy
*"j3*":: do 5 dnia tego miesiąca, Wszystkie dowody wpłąt dostaiczone po tym terminii
skutkowac będa wypłatą dofinansowania rv miesiącu następnym. Ostatęczny ięrmin składania

^^ 
o_ovodow \łpłat ż lok-u bieżącego upływa z dniem 31 stycznia roku następne8o.

29. W przypadku ma}żenst\ł zalrudnionych w UŁ wnioskodawcą mo)e tye tylko jeden zewspółmałżoŃów.
30, Ze środków Funduszu finansowana jest rólvnieź za}ładowa działalność kultrra]na, a w

szczególności.,,Salony Muzyczne u_ Biędemanna'', W których mogą nieodpłatnie u"""rtni""}ć
osoby uprawnione do korzYstania z Funduszu,

31 , Na zalrładową dzialalnośc 
'kulturalną 

przeznaczone są środki ujęte w corocznym p]anie wydatków
Iunduszll

l4



zalącrĄllk M 6
d,o zarządzenia t 66

I(anclerza uŁ
z dn]a 27 .03 -2009 t.

REGULAM]N
ZASAD I TR\BU ORGAMZACJI I KORZYSTAN]A Z WYCIECZEK

DOFTNANSOWYWANYCH Z FL]NDUSZU

1. W *1cieczkaclr organizorvanych pfzez Dział Spraw Socjalnvch IJŁ i poszczegóine sekcje mogą
_ brać udział pracownicy. emeryci LlŁ i renciści UL- byli pracownicy Ui,
2, Pracorłnik. cmer}.l UŁ lub rencista LlŁ - był_v praco\ł;ik UŁ może rra daną rłlcieczkę zapisać

dodatkou,o tyLko jedną osobę ti. u,spółmałżoŃa 1ub dziecko upra\ł.nione do korzystania z

^ lunduszu, W przypadku wolnych micjsc ilość człoŃów rodziny możc ulec zrviększeniu.
3. W rł_l,cieczkach organizowan,vcl] ptzez L)zial Spran Socjaln,vch nie mogą samodzielnie brać

udziałrt dzieci praco\łnikór.v bez opieki rodzica.
4, Dział Spraw Socialnych nloźe olganizo$ać u}cieczki: turys1)/czno_ kraioznarł,cze. na grzyby i

zagranlcZne.
j. PrZy \\],liczeniu odpłatności Zastoso\ł,anie mają tabele

kalendarzolr1 przcz Kanclerza lIŁ w uzgodnieniu z
żawodowvch.

6, W przypadku w),cieczek zagralicznl,clr dol'inansowanie
njż mz na du,a iata,

z ZFSS może być prz},znane nie częściej

7, Kr}teria stano\ł.iące podsta\\ę do zapisu na §\cieczki. ustaionc z prżedstawicielami z\łjąZkóW
zarłodowl,ch. reguluje odrębne ogłoszenie, publikorvane w gabloiach przy Dziale Spralł:
Socjalnych oraz na stronie intemętowej Działu ,,l rr ii.clss ł ulri,lr,r]z,pl.

8. W.przl,padku. gd,v uczestnik figurujqc,v na 1iście nie może qżiąć udziafu l,rłlcieczce.
zobowiązanyjest do niezwłocznego poinformowania o tym Działu Sprarv Soijalnl,ch UŁ. celem
powiadomienia osób znajdujących się na liście rezenvouej.

9, Zakrvaliirkorvan"v uczestnik wlcięczki nie.jest upra*niony do samo<lzielnego dysponowalia
prł-ZnanYm mu mie.j scem.

l0. Dział Spr;rł Socjalnych porvierza fi.mkcje kierorłnika rłycieczki jednemu z uczestników. który
odporviada za.jej przebieg i podejmuic jednoosohorło rvszJstkie decyzje dot} czące jej
organlzacJ ] .

__ _W 
przlpadku orgalizacji rvycieczki lub rajdu przez sekcję. kierolvnika uyznacza zarząd sekcji.

1l. Kierownik rvycieczki zwolnionyjest Z ponoszenia kosztów uczestnictwa i ubęZpleczcnia.
12, Kicrownik wycicczki pobiera dokumentacje na dany ul.jazd i rozlicza się w Dziale Sprarł,

Socjalnych UŁ,
13. W celu stlłierdzenia tożsaności uczestnik.rvl,cieczki zobowiązan,v jest do okuanią kierownikowi

$yciecżki dowodu osobistego,
14, Uczestnic), ,lłlcieczki ponoszą odporł,iedziainość za osob,v niepełnoletnie znajdujące się pod ich

opieką.
lj,Ue7esInic} \Ą\cieczli. którz) odlączają się od grupy i kontynuuią wl,cieczkę rv inny niż

plano\\an\ 5po.óh pJnns,/a ,/a .icbie pelra odpu\Ą'eo,,ialno§c .,r.riniajac tlm .amim z
odpowicdzialności kierounika rv,vcieczki.

]6. osob),. które nie sta\łiaią sie \ł \ł-lznaczonl,m miejscu i czasie na zbiórce w trakcie trq,ania
w),cicczki przejmują pełną odpowiedzialność za swój porł,rót i ponoszą wszelkie związale Z tym
dodatkowe koszt1,.

17. w- przłpadku istotnego naruszenia porzadku wl,cieczLi lub stworzenia zagrożenia dla jej
lłaściwego prorł,adzeniajei uczestnik może zostać u}k]uczon} z transportu lub Óałej rłycieczń,

l5

odpłatności ustalone na dany rok
uczelnian),mi organami ztviązkó$,



18. Z wycieozki ulegąją $Tkluczglliu o§oĘ aletrzeźwe, ja|róynisź obr,ż6jąae s,Woim zaehowaniem
Ńg?ni.zatoróĘ pracofuikółł lub lnnyah u§zg§itrrików qyciććZki.

l9. Declzje o rłykJuc-reniu podejmuje kierov.łril wycieczLi,
20. Osobie wylluczonej nie przlsługuje zwrot wpl,aty.

l6



załącznik nf 7
d,o zalządzelia nr 66

Kanclerza UŁ
z dl].ia 27.03.2009 r.

PRACOWN]CZY PROGRAM EMERYTALNY
PODSTAWOWE TNFORMACJE

Dnia 15 październiką 2007 r. zo§tala podpisana umowa zakladowa o rvdrożeniu w
Uniwersytecie Łódzkim Pracowniczego Proglamu Emerytalnego,

1. Prżystąpienie przez Pracownika do Plogramu jest dobrowolne i następuje ua pod§tawie
pisemnej Deklaracji po upbr\.ie 1 mięsiąca od daty iej złożęnja.

2. Prawo do uczestnict\.va w Ploglamie przysługuje każdemu pracou,nikowi zatrudnionemu
rł lJnirłers;tecie Łódzkim przez co najnniej 15 koiejnych miesięcy.

3, Osoba zatrudniona u kilku pfacodawcó\ł,, prowadzących pmcownicze programy
emer}lalne. może \ł,tvnl samym czasie uczestniczyć w więcej niżjednym programie.

,1, Plawo uczestnictwa nie przysługuje osobom, które ukońcr}-ły 70 rok Ęcia.
5, Szczegółowe waruŃi gromadzenia Srodków i zarządzania nimi okeśla Umorła

z insrytuc}ą finansową prowadzącą gospodarkę tymi Funduszami,
6, Z t}tułu uczestnictwa w Programie wysokość Składki Podstawowej linansowanej z

Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych wynosi 77o wynagrodzenia pracownika z
tym. że nie więcej niż i00 żł miesięcznie bez względu na ilość umół o placę za\ł,alt}ch
1ł, Uniwers}tecie Łódzkim,

7, składka Podstawowa nie jcst rł,liczana do wl,nagrodzenia stanowiącego podsta\łę ustalania
oborłiązkorłych składek na ubezpiecu eńa społeczne.

8. Składka Podstawowa stanowi część dochodu pracownika podlegającego opodatkowaniu
podatkiem dochodorłym od osób fiz-ycznych.

9. Uczestnik Progmmu możę w DekJaracji o przystąpienju do Programu zadek]arować
Składkę Dodatkową określoną kwoto\io w pełnych złotych. Wysokość Skladki
Dodatkowej nie może być nźsza nż 50 zl.

l0, Suma Składek Dodatkow}.ch wniesionych przez Uczestnika do Progranu w ciągu roku
kalendarzowego nie może przekloczyć lrzykotności kwoty odpowiadającej póŁora
klotności prognożowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
rł, gospodarce narodowej na dany rok. określonego w ustawie budżetowej lub ustawie
o prowizorium budżetowym (limit) w 2009 roku kwota ta lłynosi 14.369,50 zł.

11, Składka Dodatkowa je§t potrącana z łvynagrodzenia pracownika po jego
opodatkowaniu.

12. Składki Uczesmika zapisywane są w ra,,nach plowadzonego indywidLrainie dla kudego
Uczestnika Rejestru Uczestnika w odpowiednim F'unduszu. rł sposób umoźliwiający
odrębne ewidencjonowanie Srodków pochodzących zę Składki Podstawowej i Składki
Dodatkouej, Srodki pochodzące z ptzyjęcia Wpłaty tlansferowej poclrodzącej z
lndywidualnego Konta Emęr}lalnego są tlakiowane jak Srodki pochodzące ze Składki
Dodatkowej,

13. Na]iczanie i odprowadzanie Składek Podstarvowych i potrącanie Składek Dodatkowych
następuie \ł, obowiązującym u pracodawcy termini€ wypłaĘ tych rłynagrodzeń.
odprowadzanic ł,w. składek następuje w okreśach miesięcznych.

14. PTacodau,ca ponosi koszty naliczania i odprowadzania Składki Podstawowej i Składki
Dodatkowej,

15. Uczestnik może \ł ciągu roku trąvkrotnie bezplatnie dokonywać Zmian sposobu
gromadzenia Srodków (indyrłidualnego p]anu gromadzenia Srodków lub wyboru lub

17



rez),gnacji 7 Rekomendorł,ancgo Modelu Wpłat),\rszelkie zmiany dokonyrvane po raz
czwanl- i kolejnv podlegają opłatom manipulacljnym rłr,nikając.vm z tabeli opłat w danym
Funduszu, Opłat.v manipulacyjne pobiera lundusz. do którego przenoszonę są Srodki z
konta Uczestnika Programu.

16. i]czcstnik może dokonać 1r każd},nl czasie r.r,yporł,iedzenia udziału rł Programie przcz
żlożenia Pracoda\łc_v pisemnego ośrviadczenia rł,oli, okres *},powiedzenia usta]a się na
jcden mi€siąc od Złożenia ośrłiadczenia, W przypadku wypoł,iedzenia uczestnictwa
$,Progranie, Slodki pozostają na Rejęstrze l]czestnika do czasu ich W,lpłat,v, Wypłaty
1iansferolvej 1ub Zrłtotu,

]7.W razic lłlpowicdzenia udziału \! Programie Pracodarvca po upł}.Wie ok(.su
lrypoticdzenia Zaprzestaje nalicżania i odprowadzania Składck do Funduszu.
W}po\\,iedzcnia udziału \\ Plog1.an e nie pozbarł,ia Uczestnika prawa do ponoumego
przystąpienia do Progranlu.

18. I]czcstnik Ploglamu może dokonać ro:łżądzenia środkami zgron1adzonl mi na jcgo
Reięstrzc popźez wskazanie u,Dekiaracji osoby lub osób upralłnionych do odbioru
środkórł. na lł,lpadek jego śmierci.

l9, l]czcstnik może w każdcj chrł,ili zmienić lub odrłołać rozrządzenie,
20, Jeżeli l]czcstnik wskazał kilka osób uprarłnionych do otrzymania środkó\\, po jego

śmierci. a nie oznaczlł iclr Ldziału W tych środkach, LLWaża się, źe udział,v tych osób są
lólvne,

21, WskżV anię osob) upra\ł,nionej staie się bezskuteczne. jeże]i osoba ta Znarła przed śnricrcią
uczestnika.

22, W przypadku bralirL lozrządzenia na ,lł;-vpadek śmicrci uprarvnieni są spadkobiercy na
zasadach ogólnyclr, W_ypłata na ich rzecz porvinna nastąpić lł terminie 1 miesiąca od dnia
plzedłożenia prańomocnego orzecżenia sądu o stlvierdzeniu nabycia pra\ła do spadku oraz
zgodnego ośrviadczenia \\sz_ystkicb spadkobiercórv o sposobie podziału środkół
zgronradzon1,,clr przez uczestnika lub pra\łomocncgo postanolvienia sądu o dziale spadku,

23, L]czestnik może zn,ienic rł_wsokość lub zrezvgnorvać z uprzednio zadeklarorł,anej Skladki
Dodatkotci Ze skutkiem na przYszbść poprzez Zmianę Deklaracji Uczestnictwa,

24, W przypadku. gd,v ustało zatrudnienie uczestnika u placodawc]" prorvadzącego prognm
lub nastapiła lik\ł,idacja programu. środki pozostają na rachunku uczestnika do czasu
W,vpła|y. Wypłaty Transfelowej lub Zu,rotu.

25. Srodki zgromadzonc rł, ramach Progralu mogą zostać \łycof.Lne rv trybie:
1) Wypłatr"
2) Wypłat}, Transl'erowej
3) Zrvrotu,

26, Wypłata. Wypłata 'I'ransferowa oraz Zwlot następują w tbrmie pieniężnej, po odkupieniu
przez Fundusze Jednostek Uczestnictwa zarejestro\!,anych na Rejestrach Uczestnika
ProgramLL

27, Iundusz dokonuje Wlpłaty Uczestnikorvi albo osobie Uprarł,nionej.
28, W_lpłata Składek następu.je $}łączie \ł, następuj ąc"vclr okolicznościach:

l) na Wniosek Uczestnika po osiągnięciu przęZ niego 60 lat:
2) na rł,niosck Uczestnika po przcdstarvieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do

emeD.tury na podstawie aktualnie obou,iązującvch przepisórv;
3) rł, przl,padku ukończenia przez uczesmika 70 lat bez.iego rłniosku. .jeżeli rłcześniej

nie lrystąpił z rłnioskiem o wypłatę śIodkówl
,1) na wniosek Osoby Uprarłnionej rvskazanej u, deklaracji uczestnictwa. w przypadku

śmierci l]czestnika;
29. Wypłata może być. dokonywana jednorMowo albo ratalnie w zależności od wysokości

Srodkórł, zgromadzonych na Rejestrze Uczestnika Programu do ich w_rczetpania,

l8



SŁorrNICZEK
Rejeśtr - Iozumie się prowadzoną indl,widualnie na rzecz kźdego Uczestnika Programu,

nriu"ron"go za pomocą- danycb osoboł,vch niezbędnych do iego identylikacji, odrębnie dla

Środkólv iochod)ących'ze Stładki podstawowej i Składki Dodatko*ej, ewidencję Jednostek

UczestŃcl$a, stano*iącą rachunek Uczestnjka \ł, lozumieniu Usta\^y.

Wynagrodzenie - roiumie się przychód lJczestnika uzyskirł,an_u- od Pracodauc5, sranowiący

podstńę .łylniarl'r składek na ubizpieczenia emerytalne i Tentowe. \ł Iozumieniu ustapy z dnia

13 pździemika 1998 r. o systemie ubczpieczeń społecznych (DZ, t], Nr I3'7 poz,87, ze zm,) bez

.toao\anid Uglanic/ęnia. o lIórrch m,,r.a rt an, l'J ull, l lej Ll5la\Ą},

Wyplata - rózunie się wlpłatę Uczestniko\ł i Programu Srodko§ na \laruŃach okeślonych \ł,

Umolvie Zakładorvej ,

Wypłata TransferŃa - rozumie się przekazanie Środkórv zgromadzonych,plzez Pracownika w
.ń'u.h Prog.a.u cio imego pracowniczego plogramll emerltalnego. na lKE Uczestnika, bądź

IkE osob1,- uprawnionej w przypadku śńierci uczestnika, w przypadkach okeślonych
rł przepisach prarro i Umoltlc 7akladorłej.
Zwrot'- rozumie się lł,ycofanie Środkó\ł, zglomadzonvch w ramach Progranru w pTzypadkujego

ljk\ł,idacj i. jeżelj nie'zail,todzą przesłaŃi do rłlpłat,v bądź Wypłary Transferowej,

Zapisu do Pracowniczego Programu Em€rytalnego można dokonać w Dziale spraw
Pracownicąvch Uniwersytetu ł,ódzkiego.

lg



Załącznik nr 8

do Zarządzenia nr 66
kancierza uŁ

z dnia 27 .03.2009 l.

REGl]LAMIN
ZASAD l ],RYBU DOIINANSO\\ANIA OPIEKI NAD DZIECMI W PMEDSZKOLACH Z

ZAKł.ADOWEGO FLł.JDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

1. Pracownikom UŁ. których dzieci uczęszczają do przedszkoli przysługuję dofinanso\Ąanie
odpłatności Za pobyt i wyży\ienie dzieci \ł,tych placówkach,
Dofinanso,"r,aniu nie podlegają Zajęcia dodatkorre. ńezpieczenie, składki na Konritel
Rodzicielski. karl za nielenrrinowe rł,platy oraz jnne kosż.v poniesione przez Rodziców lł,
związku z potrzebami danej placórł,ki.

2, §'arunkiem skorzl,stania z dofinanso§,aniajest złożenie wniosku \ł, Dziale Sprau Socjaln,vch
uTaZ z Załącznikami tj. kopią Lurrow,v bądź zaświadczeniem oraz dolł,odu wpłaty za poby i
wl.żl-rł,ienie dziecka lv plżedszkolu, Wnioski należy zloż,vć raz \ł,roku ka]endarzowym rł.
teminach podanych \ł, pkt 4,

3, Wysokość dofinansorł,ania zależy od przychodu brutto na osobę w rodzinie za rok poprzedzaiący
świadczenie, Wysokość ś*,iadczeń na dany rok ka]endarzo\łry ustala Kanclerz UŁ po uzgodnieniu
z organami uczelnianych z\ł iązkó\ł, zawodowych,

,l. osoby ubiegaiace się o dofinansowanie. które złożył,v wniosek przedstał,iają dowody rłpłaty w
następujących termi nach :

a) do 15 ku,ietnia (ża pobyt w miesiącach styczeń. luty . mażec)
b) do 15 1ipca (za pobyt w miesiącach krviccień. maj, czenł,iec)
c) do 15 pździcmika (za pob}-t lv miesiącach lipiec. sieĘień, \ł.rzesień)
d) do 15 stvcznia (za pob)-t w miesiącach pźdżiemik, listopad, grudzień).

5, W,rpłata dofinansolvŃ będzie dokon_vł,ana rv następującycir tetminach:
a) na koniec stycżnia (za pob!1 \ł micsiącach październik, listopad. grudzień)
b) na konicc maja (Za pob}-t $, miesiącach slyczęń. lut} marzec)
c) na konicc sjeĘnia (za pob}.t \ł, nlicsiącach krviecień. maj. czerlł,iec)
d) na koniec 1islopada (za pob).t !v niesiącach 1ipiec. sierpień. wrzesień).

6, W przypadku małżetlstw zatrudnion_vch $, [lniwersytecie. wnioskodarvcą może być tyikojeden
ze uspółmałżonkórł, zgodnie z deklaracją r,odzicóW Zlożoną w Dziale Socjalnym.

7, Pierwsze dofinalrsowania na zasadach okreśJon_vch rł, ninicjs4m załączniku nastąpią począlvsz1
od opłat poniesionych za m-c maj 2012 r

ża


