
KOMUNIKAT Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego w 

sprawie zmian w regulaminie ZFŚS 

Uprzejmie informujemy, że dobiegają końca prace nad wprowadzeniem zmian w 

Regulaminie ZFŚS. Zachowano dotychczasową strukturę wydatków z Funduszu. Zostały 

jednak zaproponowane pewne poprawki. Przedstawiciele związków zawodowych wspólnie z 

przedstawicielami pracodawcy postanowili wprowadzić m.in. następujące zmiany.  

 Ustalić, iż okres pobytu w sanatorium winien trwać „minimum 7 dni 

kalendarzowych”. Dofinansowanie do sanatorium może być przyznane po uprzednim 

stwierdzeniu, iż pobyt sanatoryjny odbył się w ramach L4 lub urlopu 

wypoczynkowego.  

 Dopisać do Regulaminu, iż do wniosku o dofinansowanie do sanatorium należy 

dołączyć, oprócz wskazanej w Regulaminie faktury, również „ zaświadczenie 

lekarskie ze wskazaniem leczenia sanatoryjnego”.  

 Wprowadzić na wniosku oraz do Regulaminu zapis o treści ”pracodawca może 

zażądać od pracownika rozliczenia podatkowego PIT o wysokości dochodów 

osiągniętych przez pracownika i jego rodzinę”.  

 Zmienić zapis §14 pkt 6 z „ Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu 

pracy otrzymują dofinansowanie do świadczeń wczasowo - wypoczynkowych 

proporcjonalnie do wymiaru etatu. Wyjątek stanowią doktoranci UŚ zatrudnieni w 

Uczelni w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownicy nie będący emerytami 

lub rencistami, dla których Uniwersytet jest jedynym miejscem pracy. Otrzymują oni 

dofinansowanie do świadczeń wczasowo – wypoczynkowych tak jak pracownicy 

zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy” na „ Pracownicy zatrudnieni w 

niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują dofinansowanie do świadczeń 

wczasowo- wypoczynkowych proporcjonalnie do wymiaru etatu”.  

 Wprowadzić do Regulaminu „Świadczenie świąteczne” jako nowy rodzaj 

świadczenia, którym objęci zostaną wszyscy pracownicy Uczelni. Wysokość 

świadczenia uzależniona będzie od średniego miesięcznego przychodu na członka 

rodziny, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym – wykazanym w rozliczeniu 

podatkowym za rok ubiegły. Przyjęto, iż w przedziale do 2.300,00 wysokość 

świadczenia wynosić będzie – 350,00 zł, od 2.300,00 do 3.000,00 – 250,00zł, powyżej 

3.000,00 - 200,00 zł.  

 

W Międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej wprowadzony został podział na Sekcje. Z ramienia 

NSZZ „Solidarność” UŚ w posiedzenia poszczególnych Sekcji będą brali udział następujący 

przedstawiciele: 

Sekcja ds. Zapomóg pracowników: Grażyna Pasterna i Mirosława Kucharczak 

Sekcja ds. Zapomóg emerytów i rencistów UŚ: Danuta Baran i Maria Kurzeja 

Sekcja ds. Pożyczek Mieszkaniowych: Elżbieta Krawczyk i Zofia Sobolak – Piekło 

Sekcja ds. „wczasów pod gruszą”: Danuta Kowalska – Caban i Mirosława Kucharczak 

Sekcja ds. opieki nad dziećmi: Danuta Kowalska – Caban i Zofia Sobolak – Piekło  

Sekcja ds. Wycieczek, kultury, sportu i rekreacji, sanatoriów: Elżbieta Krawczyk i Grażyna 

Pasterna 


