ZARZĄDZENIE NR 4/2015
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 2 stycznia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych PWSZ w Głogowie
Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365
ze zm.) w związku z ustawą z dnia 4 marca 1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
(Dz.U. z 1994 r., nr 43, poz. 163, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1
Wprowadzam zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
z dnia 3 października 2011 r.
§2
Zmianie ulega §7 ust.4, który otrzymuje brzmienie:
Osoby uprawnione zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń
socjalnych finansowanych z Funduszu powinny złożyć w terminie do 15 marca każdego roku
do pracownika administrującego ZFŚS oświadczenie o dochodach (stanowiące załącznik nr 4
do Regulaminu), na podstawie którego określa się sytuację rodzinną i materialną osoby
uprawnionej. W przypadku osób zatrudnionych po 15 marca oświadczenie należy złożyć
w ciągu dwóch tygodni od momentu zatrudnienia.
Osoby będące emerytami/rencistami – byłymi pracownikami PWSZ w Głogowie
zobowiązane są dodatkowo do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 11 do
Regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Pozostałe paragrafy bez zmian
§4
Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dn. 2 stycznia 2015 r.
Załącznik nr 11 do Regulaminu ZFŚS

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

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

(imię i nazwisko emeryta/rencisty* – byłego pracownika)

(miejscowość, data)

Oświadczenie
dla emerytów/rencistów* byłych pracowników PWSZ w Głogowie
w celu uzyskania świadczeń z ZFŚS PWSZ w Głogowie w roku.......

Oświadczam, że po rozwiązaniu umowy o pracę z PWSZ w Głogowie:
otrzymuję emeryturę, posiadam status emeryta
otrzymuję rentę, posiadam status rencisty
nie podjąłem/nie podjęłam zatrudnienia na rzecz innego pracodawcy.
PWSZ w Głogowie jest moim ostatnim pracodawcą.
podjąłem/podjęłam zatrudnienie – stosunek pracy trwa
podjąłem/podjęłam zatrudnienie, a następnie umowa z pracodawcą
innym niż PWSZ w Głogowie została rozwiązana

.............................................
(podpis)

* niepotrzebne skreślić

