KOMUNIKAT
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i Międzyzwiązkowego Zespołu ds. rozdziału funduszu socjalnego
z dnia 14 lutego 2014 roku
w sprawie wypłaty z funduszu socjalnego środków na dofinansowanie kosztów
wypoczynku indywidualnego na rok 2014
Uprzejmie informujemy, że w celu otrzymania wypłaty z funduszu socjalnego na rok 2014
środków na dofinansowanie kosztów wypoczynku indywidualnego, każda uprawniona osoba
zobowiązana jest wypełnić „Wniosek wraz z oświadczeniem o przyznanie z
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2014 dofinansowania kosztów
wypoczynku indywidualnego mojego oraz moich dzieci i upominku świątecznego”.

Osobami uprawnionymi są:
I. Pracownicy
1. Zatrudnieni w UAM i będący pracownikami na dzień 30 czerwca 2014 roku.
2. Sezonowi zatrudnieni w UAM i będący pracownikami na dzień 30 kwietnia 2014
roku.
3. Zatrudnieni w UAM, z którymi w roku 2014 ustanie stosunek pracy z powodu
przejścia na emeryturę lub którym zostanie przyznane w roku 2014 świadczenie rentowe,
rehabilitacyjne.
4. Przebywający na urlopach wychowawczych.

II. Doktoranci
1. Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, począwszy od drugiego do
piątego roku studiów, którzy na dzień 30 czerwca 2014 roku są doktorantami. Za drugi rok
studiów doktoranckich aktualnie rozumie się rok rozpoczęty 1 października 2013 roku.
2. Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy uzyskają stopień naukowy
w trakcie studiów doktoranckich, przed dniem 30 czerwca 2014 roku.

III. Emeryci i renciści UAM
1. Osoby, które prawa emerytalne lub rentowe nabyły w UAM.
2. Osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne.

IV. Dzieci
1. Pracowników, doktorantów, emerytów i rencistów UAM oraz osób pobierających
świadczenia rehabilitacyjne, na które pobierany był przez cały poprzedni rok kalendarzowy
zasiłek rodzinny lub pielęgnacyjny, do czasu ukończenia przez dziecko szkoły średniej,
jednak nie dłużej niż do czasu ukończenia 21. roku życia.
2. Pracowników, doktorantów, emerytów i rencistów UAM oraz osób pobierających
świadczenia rehabilitacyjne, na które pobierany jest dodatek pielęgnacyjny.
3. Pracowników, doktorantów, emerytów i rencistów UAM oraz osób pobierających
świadczenia rehabilitacyjne, na które nie jest pobierany zasiłek rodzinny lub pielęgnacyjny,
do czasu ukończenia przez dziecko szkoły średniej, jednak nie dłużej niż do czasu
ukończenia 21. roku życia.
4. Po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście UAM, do czasu ukończenia przez
dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do czasu ukończenia 21. roku życia.

V. Inne świadczenia
1. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu socjalnego, które wychowują dzieci
niepełnosprawne, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie
dłużej niż do czasu ukończenia 21. roku życia – mogą ubiegać się o dodatkowe
świadczenie z funduszu socjalnego na dofinansowanie pobytu koloni zdrowotnych i
rehabilitacyjnych, leczenia sanatoryjnego wraz z opiekunem. Osoby zainteresowane
przyznaniem dodatkowego świadczenia stosowny wniosek składają w Dziale Socjalnym
UAM.
2. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu socjalnego, które zamierzają
przekazać środki z funduszu socjalnego przeznaczone dla dzieci, o których mowa w
rozdziale IV na dofinansowanie kosztów wypoczynku zorganizowanego przez podmioty
prowadzące działalność
w tym zakresie. Zainteresowani wypełniają i składają dodatkowy druk wniosku, który
dostępny jest
w Dziale Socjalnym UAM.

VI. Informacje dotyczące przyznawania świadczenia z funduszu socjalnego na
dofinansowanie kosztów wypoczynku indywidualnego osób uprawnionych
oraz wypełnienia wniosku
1. Świadczenia z funduszu socjalnego na dofinansowanie kosztów wypoczynku
indywidualnego osób uprawnionych przyznaje się na podstawie wniosku osoby uprawnionej,
zawierającego oświadczenie o dochodzie przypadającym na członka rodziny osoby
uprawnionej.
2. Podstawę przyznania i wysokości świadczenia z funduszu socjalnego stanowi
średni miesięczny dochód brutto przypadający na członka rodziny osoby uprawnionej
z roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenie wniosku – tj. 2013 rok.
Dochodem brutto jest przychód bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu, składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należny podatek dochodowy.
3. Podstawą ustalenia dochodu przypadającego na członka rodziny osoby
uprawnionej jest suma dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych ze wszystkich
źródeł uzyskanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym, podzielona przez liczbę tych osób.
4. Wysokość świadczenia z funduszu socjalnego jest uzależniona od przedziału
dochodu wskazanego w oświadczeniu o dochodzie.
5. W oświadczeniu o dochodzie na wniosku o przyznanie świadczenia osoba
uprawniona zobowiązana jest do wskazania jednego z następujących przedziałów dochodu
przypadającego na członka rodziny osoby uprawnionej:
I przedział dochodu
osoba uprawniona wskazuje gdy średni miesięczny dochód przypadający na członka rodziny
w roku 2013 stanowi kwota do 1935 zł brutto,
II przedział dochodu
osoba uprawniona wskazuje gdy średni miesięczny dochód przypadający na członka rodziny
w roku 2013 stanowi kwota od 1936 zł do 4800 zł brutto,
III przedział dochodu
osoba uprawniona wskazuje gdy średni miesięczny dochód przypadający na członka rodziny
w roku 2013 stanowi kwota powyżej 4800 zł brutto,
Jeśli osoba uprawniona nie złoży oświadczenia o dochodzie świadczenie zostanie
przyznane według III przedziału dochodu.

VII. Składanie wniosków w roku 2014
1. Pracownicy otrzymują i składają wnioski w terminie do dnia 31 marca 2014 roku w
jednostce organizacyjnej UAM, w której są zatrudnieni.
2. Pracownicy, z którymi w roku 2014 ustanie stosunek pracy z powodu przejścia na
emeryturę lub którym zostanie przyznane świadczenie rentowe, rehabilitacyjne, otrzymują i
składają wnioski (druk dla pracowników) w terminie do 31 marca 2014 roku w jednostce
organizacyjnej UAM, w której są zatrudnieni.
3. Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich począwszy od drugiego do
piątego roku studiów otrzymują i składają wnioski w terminie do dnia 31 marca 2014 roku w
jednostce organizacyjnej UAM, w której odbywają studia doktoranckie. Za drugi rok studiów
doktoranckich aktualnie rozumie się rok rozpoczęty 1 października 2013 roku.
4. Dział Socjalny UAM nie przyjmuje wniosków przed upływem terminu składania ich
w jednostkach wymienionych w pkt. 1, 2 i 3.
5. Emeryci i renciści UAM, dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście
UAM składają wnioski w Dziale Socjalnym UAM – pokój 29 – do dnia 30 czerwca 2014
roku.
6. Osoby uprawnione, które nie złożą wniosku ww. terminach, mogą złożyć
wniosek najpóźniej do dnia 30 listopada 2014 roku w Dziale Socjalnym UAM –
świadczenie zostanie wypłacone do końca 2014 roku. Wnioski złożone po 30 listopada
2014 roku nie będą rozpatrywane.
7. Brak stosownego wniosku w roku 2014 oznacza rezygnację ze świadczenia
na dofinansowanie kosztów wypoczynku indywidualnego, które nie podlega wypłacie
w roku 2015.
8. Wzory druków wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych UAM oraz wymagane załączniki do wniosków zostały określone w
załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, do Zarządzenia Nr 170/2013/2014 Rektora UAM z
dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o przyznanie świadczenia z
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu oraz wymaganych załączników do wniosków.

VIII. Postanowienia inne
Kwoty świadczeń na dofinansowanie kosztów wypoczynku indywidualnego na
rok 2014 oraz terminy wypłat zostaną podane w następnym komunikacie.
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