
 

 

 

Zarządzenie  Nr  8 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 23 lutego 2016 

w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie  wprowadzonym Zarządzeniem Nr 11 Rektora  

z dnia 16 kwietnia 2008 r. 

 

Na  podstawie   art. 66  ust.2  oraz  art. 157  ust.1  i 2 ustawy z dnia  27 lipca 2005r  

Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.  2012 poz. 572 z późn. zmianami)  w związku            

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

(t. j. Dz. U. 2015 poz.111) mając na uwadze uaktualnienie zasad korzystania               z  

Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych oraz uwzględniając stanowisko  związków 

zawodowych zarządzam, co następuje: 

                                                                    

§ 1 
W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Pięknych      

w Krakowie  wprowadzam  następujące zmiany:   

a/  załączniki Nr 1, Nr 1b oraz Nr 5 otrzymują brzmienie  zgodnie z  załącznikami  Nr 1 -3 do 

niniejszego zarządzenia   

b/  § 7   pkt4  otrzymuje brzmienie 

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

dziecko niepełnosprawne, po udokumentowaniu, mogą ubiegać się w danym roku 

kalendarzowym o jedno dodatkowe dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dla 

tego dziecka. 

                                                                           

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania . 

 

 

(-) prof. Stanisław Tabisz 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                       załącznik nr 1 a                                                

 

                                               T A B E L A 

           dofinansowania wypoczynku pracowników i emerytów ASP  

                            obowiązująca  od dnia 01.01.2016r. 

 I. 

Dofinansowanie do  wczasów zorganizowanych 

 

średni przychód na 1 osobę     odpłatność pracownika                 

w rodzinie pracownika 

================================================================== 

do 1000,0 zł        30% 

1001,0 – 1720,0 zł       40% 

powyżej 1720,0 zł       50 %  

 

Do przyznania dofinansowania przyjmuje się koszt wypoczynku nie wyższy niż 2000,0zł. 

W celu uzyskania świadczenia pracownik składa: 

- wniosek 

- rachunek instytucji organizującej wypoczynek 

II. 

Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego indywidualnie(tzw. wczasy pod gruszą,  

 

ustala się ryczałt za udział we wczasach „pod gruszą”,  w wysokości: 

 

średni przychód na 1 osobę          wysokość ryczałtu dla pracownika,  

  rodzinie pracownika                                                              

                                                                                               

===================================================== 

do 1000,0 zł             1500,0 zł 

1001,0 – 1720,0 zł            1200,0 zł 

powyżej 1720,0 zł            1000,0 zł  

 

W celu uzyskania świadczenia pracownik składa: 

1. Wniosek 

2.  Oświadczenie o uzyskanych przychodach z roku kalendarzowego poprzedzającego 

świadczenie  ( zgodnie z PIT- em złożonym w  Urzędzie  Skarbowym) – nie dotyczy 

starających się o najniższe dofinansowanie. 

 W przypadku przychodu poniżej 1720,0  zł należy udokumentować wyliczenie         

przedstawiając kopię PIT-u, którym dokonywano rozliczenia z Urzędem Skarbowym wraz        

z   innymi przychodami nie ujętymi w rozliczeniu  



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   załącznik nr 1b 

                                                           T A B E L A 
 

 

             dofinansowania wypoczynku uprawnionych członków rodziny  obowiązująca 
 w 2015 r .  

I. 
  Dofinansowanie do wczasów , kolonii, obozów krajowych i zagranicznych. 
  

średni przychód na 1 osobę     odpłatność pracownika                 

w rodzinie pracownika 

============================================================== 

do 1000,0 zł        30% 

1001,0 – 1720,0 zł       40% 

powyżej 1720,0 zł       50 %  

 

Do przyznania dofinansowania przyjmuje się koszt wypoczynku nie wyższy niż 2000,0 zl 

 

 

II. 

Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego indywidualnie 
 
ustala się ryczałt za udział we wczasach „ pod gruszą” w wysokości: 

 
średni przychód na 1 osobę    wysokość ryczałtu dla pracownika i                

w rodzinie pracownika                                                     dzieci uczących się nie dłużej niż do 25 roku 

                                                                                                                  życia 

========================================================= 

do 1000,0 zł             1000,0 zł 

1001,0 – 1720,0 zł              900,0 zł 

powyżej 1720,0 zł              800,0 zł 

 

 

W celu uzyskania świadczenia pracownik składa: 
 

1.Wniosek 

2. Oświadczenie o uzyskanych przychodach z roku kalendarzowego poprzedzającego 

świadczenie  ( zgodnie z PIT- em złożonym w  Urzędzie  Skarbowym) – nie dotyczy 

starających się o najniższe dofinansowanie. 

W przypadku przychodu poniżej 1720,0  zł należy udokumentować wyliczenie przedstawiając 

kopię PIT-u, którym dokonywano rozliczenia z Urzędem Skarbowym wraz z innymi 

przychodami nie ujętymi w rozliczeniu  

 

                                                                                                        

 



 

                     załącznik nr 6 

 

Dofinansowanie wycieczek krajowych i zagranicznych organizowanych przez Dział 

Spraw Pracowniczych . 

 

 

 

 

Średni miesięczny przychód 

na jednego członka najbliższej rodziny 
                   dofinansowanie  

do 1 000 zł                 50%   jednak nie więcej niż 1000,0zł  

 1 001,0 zł  – 1720,0 zł                 40%   jednak nie więcej niż 800,0zł 

 powyżej  1720,0 zł                 30%   jednak nie więcej niż 600,0zł 

 

 

Dział Spraw Pracowniczych organizuje wycieczki  dla co najmniej 10 osób uprawnionych do 

korzystania z funduszu socjalnego. 

Do przyznania dofinansowania przyjmuje się koszt wycieczki nie wyższy niż 2000,0 zł 

 

 

 


