
M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
Poz. 31 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 8 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 18 lutego 2014 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu  

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Na podstawie § 35 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2012 r. Nr 3A, poz. 94 z późn. zm.) postanawia się, co następuje: 

§ 1 

W zarządzeniu nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 lutego 
2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
(Monitor UW z 2014 r. poz. 28) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do zarządzenia.  

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik  
do zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 lutego 
2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
„Załącznik nr 2 

do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

UDZIELANIE ZASIŁKÓW LUB ZAPOMÓG LOSOWYCH 

1. W wypadku śmierci 

pracownika UW zapomoga wynosi do   1000,00 zł

członka najbliższej rodziny (współmałżonek, 
rodzice, teściowie, dzieci) 

zapomoga  wynosi do    700,00 zł

2. Z tytułu narodzin dziecka 

na każde dziecko 
zasiłek brutto wynosi do:  
                                    1000,00 zł 

Zapomogi z tego tytułu są opodatkowane 

3. Z tytułu zdarzenia losowego  

np. zalanie mieszkania, kradzież zapomoga wynosi  

         od  400,00 zł  do 1500,00 zł 

Wymagane jest poświadczenie odpowiednich służb 

4. Z tytułu trudnej sytuacji materialnej  

średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie 
brutto : 

zapomoga brutto wynosi do: 

do  800,00 zł 800,00 zł

od  801,00  do   900,00 zł  700,00 zł

od  901,00 do 1000,00 zł 600,00 zł  
średni miesięczny dochód brutto dla 
gospodarstw jednoosobowych 

zapomoga brutto wynosi do: 

do   950,00 zł 700,00 zł

od   951,00 do 1100,00 zł  600,00 zł

od 1101,00 do 1200,00 zł 500,00 zł

Zapomogi z tego tytułu są opodatkowane 

5. Z tytułu długotrwałej choroby i kosztów leczenia 

a)  wysokość zapomogi jest uzależniona od przedstawionych dokumentów    
     potwierdzających koszty leczenia, sytuację materialną i rodzinną i wynosi:  
                                     od 400,00 zł do 2 000,00 zł   
     zgodnie  z opinią  Komisji Zapomogowej 
b)  emerytowi lub renciście UW przewlekle choremu, którego stan zdrowia    
     wymaga pomocy osób drugich – po udokumentowaniu – zapomoga może  
     być przyznana 3-krotnie w danym roku, w kwocie nie wyższej niż 800,00 zł    
     jednorazowo.” 

 


