
                                                        R E G U L A M I N    

                                  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   

                 wprowadzony zarządzeniem Rektora nr 11 z dnia 16 kwietnia 2008 r 

                                      z późniejszymi zmianami    (tekst jednolity)  

   

  

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (Dz. U. Nr 70 z 1996 r. poz. 335 z późn. zm.) w związku z art. 157 ust. 1 i ust.3 Ustawy z dnia 

27.07.2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164. z 2005 r) tworzy w Akademii Sztuk Pięknych 

Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwany dalej Regulaminem.  

 I.  Postanowienia ogólne  

§ 1   

1. Dla pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie tworzy się zakładowy fundusz     

       świadczeń socjalnych, zwany w dalszej części regulaminu Funduszem, w wysokości 6,5 %     

       planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe. 

         Dla byłych pracowników Uczelni, będących emerytami lub rencistami, tworzy się Fundusz  zgodnie z 

obowiązująca Ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym – art.157 ust.3.  

         Środki Funduszu służą finansowaniu świadczeń socjalnych dla pracowników i ich rodzin oraz  byłych 

pracowników  ASP – emerytów, rencistów i ich rodzin.  

2. Podstawę gospodarowania Funduszem  stanowią przepisy ustawy, niniejszy Regulamin oraz roczny 

plan podziału Funduszu.  

3. Regulamin Funduszu, jego wszelkie zmiany zatwierdza Rektor po uzgodnieniu z działającymi   w 

ASP związkami zawodowymi.  

4. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym  

5. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny.  

6. Środki Funduszu zwiększa się o:  

a. opłaty osób i jednostek organizacyjnych korzystających ze świadczeń socjalnych,  

b. odsetki od środków Funduszu  

c. dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób fizycznych i prawnych,  

d. wpływy z oprocentowania pożyczek mieszkaniowych,  

e. inne środki określone w odrębnych przepisach  

§ 2  

                  1.   Funduszem administruje Rektor przy pomocy wyspecjalizowanych służb .  

     2.    Decyzje dotyczące sposobu podziału środków Funduszu oraz przyznawania świadczeń socjalnych  

         osobom uprawnionym podejmuje Rektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi 

         w ASP.  

3. Rektor powołuje Senacką Komisję Socjalną, której skład i zasady działania określa odrębny 

regulamin.  

4. Roczny plan Funduszu przygotowuje Senacka Komisja Socjalna.  

  

§ 3  

1. W zakresie przekazanym przez  Rektora obsługę Funduszu sprawuje Kanclerz przy pomocy Działu 

Spraw Pracowniczych.  

2. Do obowiązku Działu Spraw Pracowniczych należy:  



a. informowanie pracowników o świadczeniach i usługach socjalnych,  

b. gromadzenie odpowiedniej dokumentacji ( wnioski, oświadczenia o sytuacji materialnej, 

rachunki),  

c. sprawdzanie pod względem formalnym wpływających wniosków,  

d. przekazywanie wniosków Rektorowi, lub osobie upoważnionej przez Rektora, celem ich 

zatwierdzenia,  

e. informowanie wnioskodawców o decyzjach,  

f. współpraca z Senacką Komisją Socjalną i służbami finansowo-księgowym w  zakresie 

obsługi Funduszu  prowadzenie ewidencji przyznanych świadczeń.   

3. Treść Regulaminu jest ogólnie dostępna.   

4. Regulamin powinien być okazywany na każde żądanie osoby zainteresowanej, uprawnionej do 

korzystania z Funduszu.   

5. W poszczególnych  przypadkach, nie ujętych postanowieniami niniejszego Regulaminu , lub 

podyktowanych szczególną sytuacją , decyzje podejmuje Rektor.  

II. Przeznaczenie Funduszu   

§ 4  

      Środki Funduszu przeznacza się na:  

1. dofinansowanie różnych form wypoczynku krajowego i zagranicznego;  

2. udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej);  

3. działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną;  

4. udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe;   

5. dofinansowanie do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania 

przedszkolnego. 

 

III. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu  

§ 5  

1. Do korzystania z Funduszu uprawnieni są :   

1. pracownicy ASP zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony 

i określony w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy;  

2. pracownicy przebywający na urlopach  naukowych, artystycznych, dla poratowania zdrowia, 

macierzyńskich, wychowawczych,;  

3. emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę o pracę w ASP w związku z przejściem na 

emeryturę lub rentę;  

4. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1, 2, 3 (na wniosek pracownika);  

2. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w ust.1 pkt 4 zalicza się:   

1. pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci przysposobione oraz 

przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej - do lat 16, a jeżeli nadal kształcą się w 

szkole, do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia (po 

udokumentowaniu tych faktów);  

2. dzieci wymienione w pkt 1 (niezdolne do nauki i pracy ze względu na chorobę - po 

udokumentowaniu orzeczeniem ZUS) - do ukończenia 25 roku życia;  



3. dzieci po zmarłych pracownikach ( uprawnione do pobierania renty rodzinnej)- jeżeli były na 

ich utrzymaniu - do lat 16, a jeżeli nadal kształcą się w szkole, do ukończenia nauki, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 25 roku życia (po udokumentowaniu tych faktów).  

4. współmałżonka pracownika ( również po zmarłych pracownikach, jeżeli pobierają rentę 

rodzinną), emeryta, rencisty ASP.  

                  

 IV. Ogólne zasady przyznawania świadczeń z Funduszu  

§ 6  

1. Przyznawanie świadczeń osobie uprawnionej oraz ich wysokość  uzależnia się od sytuacji życiowej, 

rodzinnej i materialnej oraz od dochodu brutto na osobę w rodzinie  oraz  od środków finansowych 

zgromadzonych na koncie Funduszu .   

2. Świadczenia z Funduszu realizowane są zgodnie z rocznym planem podziału Funduszu.  

3. Podstawą przyznania świadczenia finansowanego z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej, 

wymienionej w § 5 ust. 1 pkt 1,2,3 i 5  Regulaminu.  

4. Wniosek powinien zawierać oświadczenie  o dochodzie brutto na osobę w rodzinie   

5. Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej, każdego z typów przewidzianych w Regulaminie, należy 

składać w Dziale Spraw Pracowniczych Socjalnych.  

6. Dochód brutto na osobę w rodzinie oblicza się na podstawie dochodów opodatkowanych  i 

nieopodatkowanych ze wszystkich źródeł tych członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym 

gospodarstwie (wraz z dziećmi pobierającymi naukę) za okres 12 miesięcy poprzedzających 

przyznanie świadczeń.  

7. W przypadku, gdy osoba uprawniona jest jednocześnie pracownikiem i emerytem lub rencistą ASP, 

to o przyznanie świadczeń może ubiegać się tylko z jednego tytułu.     

8.   V. Zasady dofinansowania różnych form wypoczynku   

§ 7  

1. Z dofinansowania do różnych form wypoczynku mogą korzystać:   

1. osoby uprawnione wymienione w § 5 ust 1  mogą korzystać z dofinansowania wypoczynku 

letniego – raz w roku.   

2. osoby uprawnione wymienione w § 5 ust. 1 pkt 1, 2, mogą korzystać- raz w roku -   z 

dofinansowania wypoczynku zimowego wypłacanego w grudniu.  

3. w przypadku, gdy oboje rodzice dziecka są pracownikami, emerytami, rencistami ASP, to 

tylko jedno  z nich może ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku letniego tego samego 

dziecka (przy spełnieniu w/w warunków) - raz w roku;  

4. współmałżonek pracownika, emeryta, rencisty ASP  o ile pozostaje na całkowitym 

utrzymaniu pracownika znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej, po 

udokumentowaniu - raz na roku;  

2. Osoby uprawnione wymienione w § 5 ust.1 pkt. 1, 2, 3 Regulaminu, które samotnie wychowują 

dziecko lub dzieci, a dochód brutto na osobę w tej rodzinie nie przekracza  progu dochodu 

wynikającego z zał. Nr 1 tab. 1  do Regulaminu, po udokumentowaniu tych faktów, mogą ubiegać 

się  o jedno dodatkowe  dofinansowanie  zorganizowanego  wypoczynku  dziecka  lub  dzieci.  Przez 

osobę samotnie wychowującą dziecko lub dzieci rozumie się rodzica albo opiekuna prawnego stanu 

wolnego, tj. pannę, kawalera, osobę rozwiedzioną, wdowę, wdowca.   



3. Osoby uprawnione wymienione w § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Regulaminu, które posiadają co najmniej 

troje dzieci, a dochód brutto na osobę w rodzinie nie przekracza  progu dochodu wynikającego z zał. 

Nr 1 tab. 1 do Regulaminu, po udokumentowaniu tych faktów, mogą starać się o jedno dodatkowe 

dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci. Jeżeli oboje rodzice są pracownikami lub 

emerytami (rencistami) ASP i spełniają warunki określone powyżej, to znaczy z ust. 2 czy 3, to po 

udokumentowaniu tych faktów, tylko jedno z rodziców może starać się o dodatkowe dofinansowanie 

zorganizowanego wypoczynku dzieci.  

4. Osoby uprawnione wymienione w § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Regulaminu, które pobierają zasiłek 

pielęgnacyjny na dziecko lub dzieci, po udokumentowaniu, mogą ubiegać się w danym roku 

kalendarzowym o jedno dodatkowe dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dla tego dziecka.  

 

 

§ 8  

1. Osoby wymienione w § 5 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 Regulaminu mogą korzystać z  dofinansowania do 

wczasów krajowych i zagranicznych:   

1. wykupionych indywidualnie w innych instytucjach;  

2. organizowanych we własnym zakresie - wczasów turystycznych (tzw. "pod gruszą").   

           § 9 

1. Dzieci osób uprawnionych określone w § 5 ust. 2 pkt 1, 2, 3 Regulaminu mogą korzystać z 

dofinansowania do kolonii, obozów, zimowisk, wczasów krajowych  

i zagranicznych: 

1. organizowanych przez ASP; 

2. wykupionych indywidualnie w innych instytucjach ; 

3. organizowanego we własnym zakresie wypoczynku (tzw. "pod gruszą") 

2.   Dzieci osób uprawnionych określone w §  5 ust.1,2,3 Regulaminu mogą korzystać   z 

dofinansowania odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu oraz uczestniczenia w innych 

formach wychowania przedszkolnego i opieki nad dziecmi do lat 3. 

§10  

1. Z dofinansowania do różnych form wypoczynku krajowego i zagranicznego  mogą korzystać osoby 

uprawnione jeżeli:  

1. korzystają z urlopu wypoczynkowego (dotyczy pracowników)  ; minimum  tydzień urlopu  

zimą ,  dwa tygodnie latem,  

2. złożyły wniosek w określonym terminie;  

3. pozwala na to stan środków finansowych Funduszu zaplanowany na dany rok.  

2. Wysokość dofinansowania do różnych form wypoczynku krajowego określona jest w zał. Nr 1 do 

Regulaminu   

3. Wpisane na wniosku dane dotyczące zatrudnienia i urlopu poświadcza Dział  Spraw Pracowniczych.  

4. Emeryci i renciści zobowiązani są do dołączenia oryginału albo poświadczonej kserokopii aktualnego 

odcinka emerytury lub renty.  

§ 11  



1. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku krajowego wykupionego indywidualnie w innych 

instytucjach lub do wczasów turystycznych organizowanych we własnym zakresie (tzw. "pod 

gruszą") należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych do  20 grudnia danego roku 

kalendarzowego.  

  

  

   

VI. Zasady udzielania pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej)   

§12  

       Zapomoga stanowi bezzwrotną pomoc finansową przyznawaną osobom uprawnionym:  

1. dotkniętym zdarzeniem losowym (długotrwałą chorobą lub śmiercią, klęską żywiołową) 

powodującym czasowe istotne obniżenie poziomu ich życia;  

2. znajdującym się w szczególnej, trudnej sytuacji materialnej, nie pozwalającej na zaspokojenie ich 

podstawowych potrzeb życiowych; 

3. na zakup podręczników i pomocy naukowych dla osób uprawnionych zgodnie z § 5 

      ust.2 pkt.1,2,.                                                                   

                                                                             §13  

       Zapomogi mogą być przyznawane:  

1. osobom uprawnionym, dotkniętym zdarzeniem losowym (po udokumentowaniu tego faktu),   a w 

szczególności: pożarem, kradzieżą, długotrwałą chorobą;  

2. pracownikom z tytułu urodzenia się dziecka;  

3. pracownikom, emerytom, rencistom ASP z tytułu śmierci członka najbliższej rodziny;   

4. członkowi rodziny bądź innej osobie pokrywającej koszty pogrzebu pracownika, emeryta, rencisty 

ASP jeżeli udokumentuje te koszty;  

5. pracownikom, emerytom, rencistom ASP znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, 

a zwłaszcza:  

- inwalidom I grupy oraz osobom niepełnosprawnym wymagającym 

pomocy osób  trzecich;  

- osobom samotnie wychowującym dzieci; - osobom utrzymującym 

rodziny wielodzietne.   

§14  

1. Z wnioskiem o zapomogę może wystąpić:   

- osoba uprawniona;   

- kierownik jednostki organizacyjnej ASP, w której uprawniony jest lub był 

zatrudniony;  

- członek uczelnianych lub wydziałowych władz związków zawodowych działających 

w ASP;  

-  Senacka Komisja ds. Socjalnych.  

-   

2. Wniosek o zapomogę powinien zawierać następujące dane:   

1. oświadczenie osoby uprawnionej o wysokości  dochodów ze wszystkich źródeł - 

opodatkowane i nieopodatkowane;  



2. w przypadku zapomóg z tytułu zgonu lub narodzin dziecka nie obowiązuje poświadczanie 

dochodów,  a jedynie oświadczenie osoby uprawnionej o wysokości wszystkich dochodów, 

natomiast obowiązuje udokumentowanie stopnia pokrewieństwa;  

3. poświadczoną kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej dziecka lub dzieci w wieku 

szkolnym (powyżej gimnazjum - do 25 roku życia);  

4. stan rodzinny z wyszczególnieniem liczby i wieku dzieci;  

5. odpowiedni dokument z USC - w przypadku urodzenia dziecka albo zgonu pracownika, 

emeryta, rencisty ASP bądź najbliższego członka rodziny;  

6. szczegółowe uzasadnienie;  

7. opinię członka Komisji Socjalnej przedstawiającą faktyczną sytuację uprawnionego.  

2. Wysokość przyznawanych zapomóg określa zał.nr2 do Regulaminu.  

3. Rektor  z uwzględnieniem opinii Senackiej Komisji ds. Socjalnych może, w szczególnie trudnej 

sytuacji życiowej, przyznać zapomogę w większej wysokości.   

4. Zapomogę można otrzymać raz w roku. Komisja  Socjalna,  powołana  przez  Rektora, w  

wypadkach  szczególnie  uzasadnionych    i udokumentowanych wydatkami, rozważy możliwość 

ponownego przyznania zapomogi.   

5. Wypłaty zapomóg uzależnia się od wysokości środków finansowych zaplanowanych na dany rok.  

     VII. Imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe.  

§ 15  

1. Ze środków Funduszu może być prowadzona działalność kulturalna, turystyczna i sportowa.  

2. Dział Spraw Pracowniczych wydaje komunikaty na temat organizowanych imprez i rozsyła je do 

wszystkich jednostek organizacyjnych ASP.  

3. Z Funduszu mogą być częściowo pokrywane wycieczki grupowe, wyjazdy narciarskie, spływy 

kajakowe i inne  w których bierze udział nie mniej niż 10 osób..  

4. Udział w imprezach kulturalnych , sportowych, korzystanie z obiektów sportowych może być 

dofinansowane w przypadku zakupu biletów wstępu przez:  

– Dział Spraw Pracowniczych na wniosek grupy pracowników .  

5. Osobom uprawnionym przysługuje prawo do zwrotu 50% ceny 2 biletów wstępu na dana imprezę - 

załącznik nr 5,  

6. W przypadku imprezy dla dzieci prawo do dopłaty przysługuje każdemu uprawnionemu dziecku.  

7. Dofinansowanie może być udzielone nie częściej niż 1 raz w miesiącu.  

8. VIII. Pożyczki na cele mieszkaniowe  

§ 16  

 1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na udzielanie pożyczek na wszelkie działania mające na celu  

poprawę sytuacji mieszkaniowej osób uprawnionych tj. :  

- zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego; -  uzupełnienie wkładu własnego na 

mieszkanie ;  

- uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego .  

- adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne, przystosowanie mieszkań do potrzeb osób 

o ograniczonej sprawności fizycznej;  



- kaucje i opłaty wymagane przy zamianie mieszkań pozostających w dyspozycji 

terenowych organów administracji państwowej, zakładów pracy;  

- remonty i modernizację mieszkań, domów jednorodzinnych;   

- przekształcenie lokatorskiego na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu lub 

wykupienie zajmowanego lokalu stanowiącego dotychczas własność gminy lub 

zakładu pracy .  

3. Pożyczki na uzupełnienie wkładu na mieszkanie , na  budowę domu, zakup działki  mogą być    

      udzielone w wysokości – zgodnie z tabelą -  załącznik nr 3 Regulaminu.  

4. Pożyczki na remont i modernizację domu, mieszkania  przyznawane są  zgodnie       z tabelą – 

załącznik nr 3  Regulaminu.  

5. Na uzasadniony wniosek Rektor w uzgodnieniu z działającymi w ASP związkami zawodowymi 

może wyrazić zgodę na udzielenie pożyczki na cel nieujęty w ust. 1 i w kwocie wyższej, niż wynika 

to  z rocznego planu podziału Funduszu, pod warunkiem, że pożyczka będzie przeznaczona na cele 

mieszkaniowe.  

§ 17  

1. Pożyczki podlegają oprocentowaniu w wysokości 3 % w stosunku rocznym od kwoty udzielonej 

pożyczki.  

2. Osoba uprawniona , która spłaca pożyczkę otrzymaną na remont mieszkania (domu) lumoże uzyskać 

pożyczę uzupełniającą do wysokości nie przekraczającej kwoty określonej w załaczniku nr 3- 

zgodnie z tabelą. 

Pożyczkę uzupełniającą można otrzymać 1 raz w ciągu 5-letniego okresu spłaty podstawowej 

pożyczki na remont lub zakup mieszkania (domu) .  

     §18  

1. Z pożyczek wymienionych w § 22 Regulaminu mogą korzystać osoby uprawnione  wymienione w § 5 

ust. 1 pkt 1, 2, 3.  

§ 19  

1. Pierwszeństwo w  uzyskaniu pożyczki z Funduszu na cele mieszkaniowe mają przede wszystkim 

osoby uprawnione:   

- posiadające niskie dochody na osobę w rodzinie;  

- żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych;  

- rodziny wielodzietne i osoby samotnie wychowujące dzieci.   

2. Przy przyznawaniu pożyczek na cele mieszkaniowe i ustalaniu warunków spłaty powinny być 

uwzględnione warunki materialne osób uprawnionych.  

§ 20  

1. Warunkiem uzyskania pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego jest 

udokumentowanie wysokości wymaganego wkładu - zaświadczenie wydane przez spółdzielnię, 

developera, TBS.  

2. Warunkiem uzyskania pożyczki na budowę domu bądź lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość 

jest przedstawienie  potwierdzonego  kosztorysu   



3. Warunkiem uzyskania pożyczki na remont mieszkania lub domu jest przedstawienie wyceny zakresu 

prac remontowych.   

4. Warunkiem uzyskania pożyczki na zakup mieszkania jest przedstawienie aktu notarialnego 

stwierdzającego dokonanie zakupu w terminie 3 miesięcy od daty nabycia lokalu.  

5. Warunkiem uzyskania pożyczki na przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu na 

własnościowe lub na wykup lokalu będącego własnością gminy lub zakładu pracy jest 

przedstawienie pisma ze zgodą spółdzielni lub właściciela na wykup wraz z wyceną lokalu.  

6. W celu zawarcia umowy pożyczki należy przedstawić 2 żyrantów zatrudnionych w ASP .  

7. Emeryci i renciści muszą przedstawić jako poręczyciela członka najbliższej rodziny.  

8. Przyznana pożyczka może być wypłacona gotówką w kasie  ASP lub przelewem na konto osobiste 

pożyczkobiorcy.  

                                                                       § 21  

Warunki spłaty pożyczek.  

1. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.  

2. Okres spłaty pożyczek określonych w     nie powinien przekroczyć 5 lat.  

3. Rektor w uzgodnieniu z działającymi w ASP związkami zawodowymi może w uzasadnionych 

przypadkach zawiesić spłatę pożyczki na okres nie dłuższy niż rok, lub przedłużyć jej spłatę do 6 lat.   

4. Miesięczne raty pożyczki mogą być:   

- potrącane z wynagrodzenia  pożyczkobiorcy , po  złożeniu odpowiedniego 

upoważnienia ;  

- wpłacane do kasy ASP ;  

- wpłacane na konto Funduszu w Uczelni.  

3. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, niż to ustalono w umowie, kwota oprocentowania nie 

podlega zwrotowi. Zasady tej nie stosuje się do udzielonych pożyczek, o ile kwota pożyczki została 

zwrócona przed rozpoczęciem terminu spłaty pożyczki.  

§ 22  

Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej powinien zawierać:  

1. Oświadczenie o wysokości dochodu za ostatni rok kalendarzowy  zgodnie z deklaracją podatkowa,  

2. W przypadku starań o pożyczkę na budowę domu - potwierdzony kosztorys,  

3. W przypadku starań o pożyczkę w celu zakupu mieszkania, działki - potwierdzenie notarialne.  

4. W przypadku  pożyczki na remont mieszkania, domu  - potwierdzony kosztorys .  

5. Uzyskanie  dwóch poręczycieli spośród pracowników ASP zatrudnionych na pełnym etacie na czas 

nieokreślony; ( dotyczy osób czynnych zawodowo).  

§ 23  

1  W przypadku ustania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika pożyczka podlega 

natychmiastowej spłacie (wraz z należnymi odsetkami).  

2 W razie innej formy rozwiązania stosunku pracy istnieje możliwość uzgodnienia formy spłaty 

pożyczki po uzyskaniu akceptacji poręczycieli.  

3 W razie nie spłacenia  pożyczki – wzywa się pożyczkobiorcę na piśmie do uregulowania należności, 

a kopie wysyła do poręczycieli.  

4 W razie nie dokonania wpłaty  przez dłużnika potracą się należność z wynagrodzenia poręczycieli  



5 Decyzje o przyznaniu pożyczki podejmuje Rektor po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję   

§ 24  

1. W wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez pożyczkobiorcę  Rektor w uzgodnieniu ze 

związkami zawodowymi,  po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję Socjalną może umorzyć część  

lub całość pożyczki.  

2. Pozyczka moze być umorzona w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, na wniosek 

pożyczkobiorcy pod warunkiem spłaty przynajmniej połowy zadłużenia. 

       Kwota umorzenia nie moze być wyższa niż dwukrotnośc przeciętnego wynagrodzenia w sferze 

materialnej na ostatni dzień roku poprzedzajacego wniosek. 

3. W razie smierci pożyczkobiorcy w okresie spłaty pożyczki Rektor może umorzyć zobowiązanie na 

umotywowany wniosek poręczycieli w przypadku odmowy spłaty zadłużenia przez spadkobierców. 

§ 25  

1. Wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe składa się wraz z niezbędnymi dokumentami w Dziale 

Spraw Pracowniczych ASP, na obowiązującym formularzu.  

2. Wnioski są rozpatrywane w kolejności wynikającej z terminu złożenia.  

3. Dział Spraw Pracowniczych  odrzuca wnioski :  

- nieprawidłowo, bądź niekompletnie wypełnione;  

- do których nie dołączono wymaganych Regulaminem dokumentów;   

4. Dział Spraw Pracowniczych przygotowuje umowy z pożyczkobiorcami oraz przyjmuje poręczenie 

żyrantów - pracowników ASP, po okazaniu dowodu osobistego.   

5. Na uzasadniony wniosek Rektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi może wyrazić zgodę na 

udzielenie pożyczki poza kolejnością.  

     IX. Postanowienia końcowe  

§ 26  

1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach decyzje dotyczące przyznania świadczenia z Funduszu 

będą rozpatrywane indywidualnie z zachowaniem trybu określonego w § 2 ust. 3 Regulaminu.  

§ 27  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa.  

2. Zmiany do Regulaminu wprowadza Rektor w formie aneksu uzgodnionego ze związkami 

zawodowymi działającymi w ASP.  

                                                           § 28  

Traci moc Regulamin ZFŚS zatwierdzony przez Rektora z mocą obowiązującą od 01.01.1995 r.z 

późniejszymi zmianami..  



                                                                       § 29   

Regulamin zatwierdza i wprowadza Rektor po uzgodnieniu z działającymi w ASP związkami zawodowymi 

z mocą obowiązującą od dnia  podpisania  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  


