Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 66
Kanclerza UŁ
z dnia 27.03.2009 r.
REGULAMIN
ZASAD I TRYBU DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU PRACOWNIKÓW, EMERYTÓW,
RENCISTÓW I ICH RODZIN Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
O dofinansowanie do wypoczynku z Funduszu mogą ubiegać się osoby uprawnione tj.: pracownicy
w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania
na urlopach bezpłatnych innych niż urlopy wychowawcze, emeryci UŁ i renciści UŁ – byli
pracownicy UŁ, którym bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę z UŁ przyznano prawo do
emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego, opiekun sieroty po zmarłym pracowniku UŁ.
1. Prawo do korzystania z dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych mają:
a) pracownicy zatrudnieni w UŁ,
b) emeryci i renciści – byli pracownicy UŁ,
c) uprawnieni członkowie rodzin osób wymienionych w lit. a) i b),
d) sieroty po zmarłych pracownikach.
2. W Uniwersytecie Łódzkim mogą być dofinansowane następujące formy wypoczynku:
a) skreślono
b) wczasy zakupione indywidualnie w jednostkach posiadających uprawnienia do organizacji
wypoczynku, w tym wczasy agroturystyczne, sanatoria, wycieczki krajowe i zagraniczne,
c) wczasy „pod gruszą” organizowane indywidualnie pod warunkiem korzystania przez
pracownika z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni
kalendarzowych. Zasada ta nie dotyczy pracowników przebywających na urlopach
wychowawczych.
3. Osoby uprawnione mogą ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku:
a) z częstotliwością raz na 2 lata, w przypadku dofinansowań, o których mowa w pkt. 2a i 2b,
b) z częstotliwością raz na każdy rok w przypadku dofinansowania do wypoczynku, o którym
mowa w pkt. 2c.
4. Osoba uprawniona może otrzymać dofinansowanie w danym roku tylko do jednej z form
wypoczynku określonych w pkt. 2.
5. skreślono
6. skreślono
7. Wnioski o dofinansowanie form wypoczynku wymienionych w pkt 2 osoby uprawnione składają
w Dziale Spraw Socjalnych bądź w formie elektronicznej do 31 października na dany rok
kalendarzowy.
8. Dział Spraw Socjalnych sprawdza wnioski pod względem formalnym i przedstawia do
rozpatrzenia Komisji Wczasowej. Propozycje Komisji stają się prawomocne po akceptacji
Kanclerza UŁ.
9. O przyznaniu dofinansowania do wczasów osoby uprawnione mogą zasięgać informacji w Dziale
Spraw Socjalnych UŁ.
10. Odwołania i interwencje załatwiane są zgodnie z trybem ustalonym w zarządzeniu.
11. Wysokość dofinansowania do skierowań wczasowych ustala się na podstawie tabeli odpłatności,
uzgodnionej na dany rok kalendarzowy z organizacjami uczelnianych związków zawodowych.
12. Osoby samotne, samotnie wychowujące dzieci, emeryci i renciści UŁ wnoszą odpłatność za
skierowania według stawek tabeli niższych o jedną grupę.
13. Dofinansowanie do wczasów wymienionych w pkt 2a może być zrealizowane po przedstawieniu
następujących dokumentów wystawionych na osobę uprawnioną:
1

 faktura VAT,
 rachunki imienne (jeżeli organizator nie jest płatnikiem VAT),
 inne równoważne dowody wpłaty wystawione przez jednostki organizujące wypoczynek.
14. Pracownicy, którzy mają na swoim utrzymaniu dzieci i otrzymali w danym roku wczasy lub
dofinansowanie do wczasów „pod gruszą” dla całej rodziny, mogą także ubiegać się w tym roku o
1 ulgowy wypoczynek (zimowiska, kolonie, tzw. zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne) dla
dzieci i młodzieży na zasadach określonych w załączniku nr 2.
15. Graniczną kwotę ceny skierowania wczasowego, do którego przysługuje dofinansowanie na dany
rok kalendarzowy, ustala Kanclerz UŁ w uzgodnieniu z uczelnianymi organami związków
zawodowych.
16. Dofinansowanie do wszystkich form wypoczynku przyznawane jest dla osób uprawnionych
w wysokości zależnej od przychodu brutto na uprawnioną osobę w rodzinie za rok poprzedzający
świadczenie. Wielkość świadczeń na dany rok kalendarzowy ustala Kanclerz UŁ po uzgodnieniu
z organami uczelnianych związków zawodowych.
17. Wypłata świadczeń z tytułu wypoczynku będzie dokonywana sukcesywnie z uwzględnieniem
planowanych terminów urlopów oraz posiadanych aktualnie środków finansowych na rachunku
bankowym Funduszu.
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