
Zarządzenie nr 10 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

zmieniające zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

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

jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 923, z późn. zm.), 

w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zachodniopomorskim 

Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 37 

Rektora ZUT z dnia 16 marca 2020 r. (z późn. zm.), wprowadza się zmiany: 

1) w § 27:  

a) w ust. 1 uchyla się pkt 3, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Po dokonanej rezerwacji pobytu w ośrodku wypoczynkowym obowiązuje wpłata zaliczki 

w terminie 2 tygodni, licząc od dnia rezerwacji, bez możliwości przeniesienia zaliczki na inną 

rezerwację. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku udokumentowanej sytuacji losowej 

lub po wskazaniu przez rezygnującego osoby, która wykorzysta zarezerwowany pobyt.”; 

2) po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu: 

„§ 33a.  

Przepis epizodyczny dotyczący planu rzeczowo-finansowego Funduszu w 2023 roku 

W rocznym planie rzeczowo-finansowym odpis na Fundusz na część przeznaczoną na 

dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, w roku 

2023 jednorazowo zmienia się (podwyższa) o 5%, tj. na nie wyższą niż 20% Funduszu.”. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 
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