
Zarządzenie Nr 48/2022 

z dnia 18.03.2022 r. 

Rektora  

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 17/2006 z dnia 10.02.2006 r. z późn. zm.  

 

 

w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” 

 

 

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Katowicach (Uchwała Nr 31/2019 Senatu SUM z dnia 29.05.2019 r. z późn. zm.), art. 144 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., 

poz. 574 z późn. zm.) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 746), zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia  

23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 263) niniejszym 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W „Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 17/2006 z dnia  

10.02.2006 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) wykreśla się publikatory aktów prawnych,  

 

2) w § 7: 

a) ust. 1 pkt 5) lit a) otrzymuje brzmienie: 

„a) wycieczki turystyczno-krajoznawcze – indywidualne i zorganizowane,” 

 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Udział pracownika, emeryta, rencisty w imprezie kulturalno-oświatowej i/lub 

sportowo-rekreacyjnej powinien być udokumentowany imienną fakturą dołączoną 

do wniosku. Ilość faktur złożonych przez pracownika, emeryta, rencistę nie może 

być większa niż 6. Łącznie wartość dofinansowania z faktur nie może przekroczyć 

kwoty 850,00 zł na osobę. Udział pracownika, emeryta, rencisty w wycieczkach 

turystyczno-krajoznawczych: zorganizowanych lub indywidualnych powinien być 

udokumentowany fakturą imienną z miejsca pobytu lub fakturą imienną wystawioną 

przez biuro podróży.  Dofinansowaniem może zostać objęty także 1 uprawniony 

członek rodziny pod warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu wraz z pracownikiem, 

emerytem, rencistą. Wzór wniosku o dofinansowanie do imprez kulturalno-

oświatowych i/lub sportowo-rekreacyjnych stanowi załącznik nr 9.” 

  



 

3) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pracownikom, emerytom i rencistom może być przyznane dofinansowanie kosztów 

zorganizowanego wypoczynku dzieci, po przedłożeniu oryginału rachunku lub 

zaświadczenia organizatora wypoczynku. Dofinansowanie może być przyznane 1 raz 

w roku kalendarzowym dla każdego dziecka. Wzór wniosku o dofinansowanie 

kosztów wypoczynku dziecka stanowi załącznik nr 3.” 

 

4) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Zapomogę socjalną otrzymują osoby uprawnione o których mowa w ust. 1, które 

znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, niepozwalającej 

na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych (ze względu na niskie 

dochody). Za osoby uprawnione do zapomogi socjalnej uważa się osoby, których 

dochód miesięczny na 1 osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2 500,00 zł,  

a w przypadku osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe  

3 100,00 zł.” 

 

2. Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 do Regulaminu otrzymują brzmienie, określone  

w Załącznikach do tekstu jednolitego, o którym mowa w § 2. 

 

§ 2 

 

Wprowadzam tekst jednolity „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”, który stanowi Załącznik Nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia.   

§ 3 

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 17/2006 z dnia 10.02.2006 r. z późn. zm. nie ulegają zmianie. 

 

§ 4 

Treść niniejszego Zarządzenia polecam zamieścić na stronie internetowej Uczelni. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 

Rektor 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

 

 prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański                         

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

− Komisja socjalna 

− Związki Zawodowe 

− a/a 

 

Do wiadomości: 

− wszystkie jednostki organizacyjne  


