
Zarządzenie Nr 42/2022 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 16 maja 2022 roku 

 

 

w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 40/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku 

dotyczącego wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 

 

Na podstawie art. 144 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) w związku z przepisami Ustawy z dnia 4 marca  

1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 923)  

i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni z dnia 28 czerwca 2021 roku, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk 

związków zawodowych działających w Uczelni, 

 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 40/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku dotyczącego 

wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nadaje się nowe brzmienie paragrafowi 14 ust. 2: 

2. Pracownicy i ich dzieci otrzymują pomoc w formie dofinansowania do wypoczynku wg poniższej tabeli. 

Wysokość kwoty bazowej (A) dofinansowania jest ustalana przez Komisję. 

Tabela wysokości współczynnika dofinansowania do wypoczynku w zależności  

od przychodu na osobę w rodzinie pracownika 

 

przychód na osobę w rodzinie  

(zgodnie z § 13 ust. 2)  

współczynnik 

dofinansowania dla 

pracownika 

współczynnik 

dofinansowania dla dziecka 

do wysokości 1,3 najniższego krajowego 

wynagrodzenia w grudniu ubiegłego roku 1,3 A 
0,5 kwoty przysługującej 

rodzicowi  

w wysokości powyżej 1,3 do 2,6 najniższego 

krajowego wynagrodzenia w grudniu 

ubiegłego roku 
1,0 A 

0,5 kwoty przysługującej 

rodzicowi 

    w wysokości powyżej 2,6 najniższego 

krajowego wynagrodzenia w grudniu 

ubiegłego roku 
0,6 A 

0,5 kwoty przysługującej 

rodzicowi 

 



§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Kraków, dnia 16 maja 2022 roku 

  

 

 

R e k t o r 

 

 

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK 


