
 
Projekt 

 
 

 
 

Zarządzenie Nr R-56/2007 
Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 

z dnia 15 listopada 2007 roku 
 

  
 

w sprawie przyznania bezzwrotnej pomocy finansowej 
 
 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), pkt 2 ppkt d, e 
rozdziału II „Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w 2007 r.”, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,   
z a r z ą d z a m, co następuje: 
 

 
§ 1. 

 

Bezzwrotna pomoc materialna ze środków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych przysługuje pracownikom Politechniki Lubelskiej, którzy 
przepracowali w Uczelni co najmniej 1 rok oraz emerytom i rencistom Politechniki 
Lubelskiej.  

 
§ 2. 

 
Podstawę do przyznawania wysokości dofinansowania świadczenia  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom Politechniki 
Lubelskiej stanowi średni miesięczny przychód pomniejszony o składkę ZUS 
przypadający na 1 osobę w rodzinie w 2006 r., wynikający ze złożonych 
dokumentów w Sekcji Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników przy wnioskach  
o przyznanie wczasów. Wysokość pomocy finansowej przedstawia się następująco: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lp. Średni przychód  
miesięczny w zł 

Pomoc materialna 
brutto w zł 

1. do 1000,00 1240,00 
2. od 1001,00 do 1300,00 990,00 
3. od 1301,00 do 1700,00 870,00 
4. od 1701,00 do 2100,00 750,00 
5. ponad 2100,00 620,00 

 
Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej pracownikom 

Politechniki Lubelskiej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 
§ 3. 

 
Podstawę do przyznawania wysokości dofinansowania świadczenia  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytom i rencistom Politechniki 
Lubelskiej stanowi średni miesięczny przychód przypadający na 1 osobę  
w rodzinie w 2007 r. Wysokość pomocy finansowej przedstawia się następująco: 

 

Lp. Średni przychód  
miesięczny w zł 

Kwota pomocy 
materialnej w zł 

1. do 800,00 700,00 
2. od 801,00 do 1000,00 600,00 
3. ponad 1000,00 500,00 

 
Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej emerytom i rencistom 

Politechniki Lubelskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  
 

§ 4. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

   R e k t o r 
 
 

         Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr R-56/2007 

Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 
z dnia 15 listopada 2007 r. 

 
 

Lublin, ....................... 2007 r. 
 
 
.......................................................                                               
          nazwisko i imię 
 
........................................................ 
     jednostka organizacyjna 
 
........................................................ 
         telefon służbowy 
 
........................................................ 
   data zatrudnienia w Uczelni 
  
 

 
WNIOSEK 

o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej  
pracownikom Politechniki Lubelskiej  

      
 
  Uprzejmie proszę o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej  
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z rozdziałem II pkt 2 d  
Regulaminu na 2007 r.  
 
  

                                                                      
................................................. 

                                                                                                                                   podpis wnioskodawcy 
 

 
 
Wypełnia Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników:  
 

 Średni miesięczny przychód pomniejszony o składkę ZUS przypadający na  
1 osobę w rodzinie w 2006 r., wynikający ze złożonych dokumentów w Sekcji 
Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników przy wnioskach o przyznanie wczasów 
wynosi ....................... zł.  
 
 
........................................................... 
      kwota  brutto bezzwrotnej  
           pomocy finansowej  
 
               .............................................................. 
                              podpis pracownika  
    Sekcji Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników 



 
      Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr R-56/2007 
Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 

z dnia 15 listopada 2007 r. 
 
 
 

Lublin, ....................... 2008 r. 
 
 
 
.......................................................                                               
           nazwisko i imię 
 
........................................................ 
         adres zamieszkania 
 
........................................................ 
                    PESEL 
 
........................................................ 
                       NIP 
 
 
 

WNIOSEK 
o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej  
emerytom i rencistom Politechniki Lubelskiej  

 
      
 
 Uprzejmie proszę o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej  
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z rozdziałem II pkt 2 e  
Regulaminu na 2007 r.  

 
 Oświadczam, że średni miesięczny przychód, przypadający na 1 osobę  
w rodzinie w 2007 r., wyniósł  ................ złotych. 
 
 
  

                                                                          
............................................................... 

                                                                                                                                                   podpis wnioskodawcy 
 
 
 
................................................. 
kwota  brutto bezzwrotnej  
      pomocy finansowej  
 
              ................................................................ 
                             podpis pracownika  
    Sekcji Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników                                  


