
 
 

137.0200.20.2020 

Zarządzenie nr 20 

Prorektora ds. Collegium Medicum 

z 2 lipca 2020 roku 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 24 

stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium 

Medicum 

 
 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 203 ust. 2 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1040, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1352, ze zm.), zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Zmienia się treść zarządzeniu nr 3 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 24 stycznia 2020 

roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum (dalej zwanego: Regulaminem), poprzez 

zmianę treści § 22 Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – Collegium Medicum, który ma następujące brzmienie:  

 

 

§ 22 

 

1. Środki z Funduszu mogą być przeznaczone na zasadzie powszechnej dostępności  

tj. dla osób uprawnionych zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu do korzystania ze świadczeń 

socjalnych organizowanych przez Dział Socjalny Uniwersytetu Jagiellońskiego 

wymienionych w § 22 ust. 2. 

  

2. Osoby uprawnione zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu mogą korzystać na zasadzie 

powszechnej dostępności z następujących świadczeń socjalnych organizowanych przez 

Dział Socjalny UJ: 

- zakwaterowania w Domach Pracy Twórczej UJ w Zakopanem, Rabce i Ustroniu, 

- wycieczek jednodniowych i wielodniowych, 

- biletów na spektakle i koncerty, zakupionych przez Dział Socjalny UJ, 

- imprez okolicznościowych oraz integracyjnych, 

- karnetów na pływalnię, 



 

- innych imprez, wydarzeń, pikników oraz spotkań o charakterze  

rekreacyjno-sportowym;  

 

3.  Pracownikom UJ CM może zostać przyznane z Funduszu dofinansowanie do kosztów 

szczepienia przeciw grypie. Zasady i warunki dofinansowania będą określone 

szczegółowo w odrębnym regulaminie bądź zarządzeniu.  

 

4. Pracownicy UJ CM, osoby uprawnione, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 3, a także 

inne osoby wskazane przez UJ CM mogą korzystać na zasadzie powszechnej dostępności 

z następujących świadczeń socjalnych organizowanych przez UJ CM: 

- imprez okolicznościowych oraz integracyjnych, 

-.innych imprez, wydarzeń, pikników, wycieczek oraz spotkań o charakterze  

rekreacyjno-sportowym 

 

 

Szczegółowe zasady i warunki dofinansowania będą określane szczegółowo  

w odrębnych regulaminach bądź zarządzeniach przez UJ CM. 

 

5. Osoby, które zamierzają skorzystać ze świadczeń określonych w ust. 2 zobowiązane  

są do wcześniejszego pobrania w Zespole ds. Socjalnych DSO UJ CM ul. św. Anny 12,  

p. 23, zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do zakupu wyżej wymienionych 

świadczeń według stawek określonych w Regulaminie przyznawania świadczeń  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w UJ. 

 

6. Ze środków Funduszu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przekazywana 

będzie na rzecz Funduszu Uniwersytetu Jagiellońskiego refundacja  

za korzystanie ze świadczeń określonych w ust. 2, w wysokości wynikającej  

z obowiązujących stawek, na podstawie zbiorczej noty miesięcznej wystawianej przez 

Dział Socjalny UJ. 

 

 

§ 2 

 

Zmienia się § 27 Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – Collegium Medicum, który ma następujące brzmienie: 

 

 

§ 27 

Pożyczka remontowa może być udzielana nie częściej niż raz na rok, pod warunkiem 

braku zadłużenia z tego tytułu. Pożyczka inwestycyjna może być udzielana nie częściej  

niż raz na 5 lat, pod warunkiem wcześniejszej spłaty dotychczasowego zadłużenia z tego 

tytułu. 

 

 



 

§ 3 

 

Zmienia się § 30 Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – Collegium Medicum, który ma następujące brzmienie: 

 

§ 30 

 

1. Okres spłaty pożyczki remontowej wynosi maksymalnie do 3 lat, pożyczki inwestycyjnej 

do 5 lat. 

2. Komisja Socjalna rozpatruje wnioski o udzielenie pożyczki, określa wysokość pożyczki 

oraz okres i sposób jej spłaty. 

 

§ 4 

 

Zmienia się treść Załącznika nr 8 do  Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, który ma następujące brzmienie: 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8 

do Regulaminu zakładowej działalności socjalnej  

w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum 

 

 

 

WYSOKOŚĆ POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH 

 

 

 

L.p.  Rodzaje pożyczek Wysokość pożyczek 

1.  

na spółdzielczy wkład mieszkaniowy 

 

do wysokości pełnego wymaganego 

wkładu nie więcej niż 40.000,00 

 

2.  

na zakup mieszkania lub domu 

jednorodzinnego na wolnym rynku 

 

do wysokości wymaganej wpłaty 

nie więcej niż 40.000,00 

 

3.  

na budowę domu jednorodzinnego 

 

 

 

 

do 15 % wartości kosztorysowej  

nie więcej niż 40.000,00 

 



 

4.  

na adaptację pomieszczeń na cele 

mieszkalne oraz dla potrzeb osób  

o ograniczonej sprawności fizycznej 

 

 

 

 

do wysokości pełnych kosztów 

adaptacji nie więcej niż 40.000,00 

5.  

na kaucję w TBS oraz inne cele 

mieszkaniowe w ramach budownictwa  

społecznego 

 

 

do wysokości pełnej kaucji  

nie więcej niż 40.000,00 

6.  

na remont i modernizację mieszkania 

 

 

do 15.000,00 

7.  

na remont i modernizację domu 

jednorodzinnego 

 

 

do 15.000,00 

 

§ 5 

 

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację Zarządzenia jest Dział Spraw 

Osobowych – Zespół ds. Socjalnych UJ CM oraz Komisja Socjalna.  

 

§ 6 

 

Treść Regulaminu została uzgodniona z działającymi u pracodawcy organizacjami 

związkowymi oraz po zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną UJ CM.  

 

 

 

§ 7 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2020 roku, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 

roku. 

  

 

Prorektor  ds. Collegium Medicum 

 

 

 

    prof. dr hab. Tomasz Grodzicki 

 


