Zarządzenie nr 32
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1316 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
W uzgodnieniu z działającymi w Uniwersytecie w Białymstoku organizacjami związkowymi
Związku Nauczycielstwa Polskiego, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność’, Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze
Polscy” oraz Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku wprowadza
się następujące zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Uniwersytetu w Białymstoku, stanowiącego Załącznik do Zarządzeniu nr 9 Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku:
- dodaje się § 16a w następującym brzmieniu:
„§ 16a
1. W związku ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 r. ustala się, że w 2020 r.:
1) osoba uprawniona składa w Sekcji Spraw Socjalnych wnioski o dopłaty i świadczenia
socjalne z Funduszu wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
w terminie do 15 czerwca 2020 r.; termin ten nie dotyczy osób nowo zatrudnionych,
2) wnioski, o których mowa w pkt 1 dotyczą:
a) dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej i sportowej pracowników,
b) dopłaty do wczasów pracowników,
c) jednej dopłaty do wypoczynku dzieci oraz świadczenia rzeczowego (bilety, paczka),
d) dopłaty do wczasów oraz świadczenia rzeczowego (bonów towarowych) dla
emerytów/rencistów,
3) osoby, które złożyły wnioski do 15 czerwca, zgodnie z pkt 1, są uprawnione w danym
roku kalendarzowym tylko do tych świadczeń, które przysługują im zgodnie z ich
statusem na dzień złożenia wniosku − pracownik lub emeryt/rencista.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, składa się w wersji papierowej w holu budynku przy
ul. Świerkowej 20 B do przeznaczonego w tym celu pojemnika zapewniającego brak dostępu
do złożonych wniosków przez osoby nieupoważnione.
3. Do 15 lipca 2020 r. uzgadniane są ze związkami zawodowymi tabele:
1) dopłat do działalności kulturalno-oświatowej i sportowej pracowników,
2) dopłat do wczasów pracowników,
3) dopłat do wypoczynku dzieci,
4) dopłat do wczasów emerytów i rencistów,
5) wartości świadczeń rzeczowych dla dzieci w ramach limitu na uprawnione dziecko,
6) wartości bonów towarowych dla emerytów/rencistów.

4. Pracodawca, do czasu weryfikacji wniosków przedłożonych przez osoby uprawnione,
wypłaca świadczenia w wysokości ustalonej dla dopłaty najniższej, uzgodnionej ze
związkami zawodowymi.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu w Sekcji Spraw Socjalnych
rocznych deklaracji podatkowych (w formie papierowej lub elektronicznej, jeśli w tym celu
użyty jest sprzęt pozostający w dyspozycji wnioskodawcy), zaświadczenia z Urzędu
Gminy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w przypadku świadczeń
na dzieci, o których mowa w ust. 3, które ukończyły 18 rok życia przedstawienie do wglądu
legitymacji szkolnej (studenckiej) lub dołączenie stosownego zaświadczenia wystawionego
przez szkołę (uczelnię), w której kształci się dziecko na wezwanie pracodawcy i w terminie
przez niego wskazanym. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów w wyznaczonym
terminie osoba uprawniona otrzymuje dopłatę w najniższej wysokości.”
§2
Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia stosuje się
postanowienia § 1.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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