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Zarządzenie Nr 452/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 12 maja 2020 roku 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 158/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie 

wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.” 

 
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (Dz. U. 2019.1352 t. j., późn. zm. ), art. 144  ustawy z dnia 20 

lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2020.85 t. j., z późn. zm.) oraz 

art. 27 ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach 

zawodowych (Dz. U. 2019.263 t.j., z późn. zm. ) w związku z ustawą z dnia 2 marca 

2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.  2020.374, z późn. zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020.491, z późn. 

zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiącym załącznik do zarządzenia  

nr 158/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 6 

grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

dodaje się § 54a w następującym brzmieniu:       

„§ 54a 

1. W okresie od dnia 12 maja 2020 roku do dnia ogłoszenia przez właściwe władze o 

ustaniu  stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:   
1) emeryci i renciści – byli pracownicy UAM, którzy prawa emerytalne lub 

rentowe nabyli w UAM,  
2) współmałżonkowie pobierający rentę rodzinną po zmarłym pracowniku 

albo emerycie lub renciście 
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- mogą składać wnioski w sprawie dofinansowania wypoczynku letniego oraz 

dofinansowania wypoczynku świąteczno-zimowego również pocztą elektroniczną na 

adres : plowucha@amu.edu.pl, w postaci skanu lub zdjęcia oryginału wypełnionego 

wniosku załączonego do wiadomości mailowej. 

2. W okresie od dnia 12 maja 2020 roku do dnia ogłoszenia przez właściwe władze o 

ustaniu stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2: 
 

1) dzieci  po zmarłym pracowniku, do czasu ukończenia przez dziecko 
nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku 
życia,  

2) dzieci po zmarłym emerycie lub renciście, do czasu ukończenia przez 
dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 
21 roku życia 

- mogą składać wnioski w sprawie dofinansowania wypoczynku letniego również 

pocztą elektroniczną na adres: plowucha@amu.edu.pl, w postaci skanu lub zdjęcia 

oryginału wypełnionego wniosku załączonego do wiadomości mailowej.” 

 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 

REKTOR 
 
 

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 
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