
Zarządzenie nr 42/2008 
Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 20 listopada 2008 roku 
 

w sprawie:  Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt 
BoŜego Narodzenia w roku 2008 
 
 

Na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późniejszymi 

zmianami) 
2. Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 163, nr 

80, poz. 368 i nr 90, poz. 419 ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 2 lutego 1996r. w Dz.U. nr 
34, poz. 148 z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie    ustalenia 
przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu za zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych 
(Dz. U. nr 43, poz. 168 ze zmianami w Dz.U. nr 19,poz. 94) 

4. Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 1993r. w sprawie udzielania pomocy 
finansowej z zakładowego funduszu mieszkaniowego na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, 
wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Monitor Polski nr 48, poz. 462) 

5. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 
 

 
§1 

Zarządza się wprowadzenie Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji 
Świąt BoŜego Narodzenia w roku 2008, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
 

§2 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA ŚWIĄTECZNEGO                 
Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH W ROKU 2008  

 

W dniu 28.11.2007 r. Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kolegium 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze ustaliła, iŜ na okoliczność Świąt Wielkanocnych w 2008 r. 
pracownikom Kolegium Karkonoskiego zostanie wypłacone świadczenie wg poniŜszych 
zasad.  

1. Świadczenie zostanie sfinansowane ze środków ZFŚS przewidzianych w Planie 

Podziału  ZFŚS na świadczenia świąteczne dla pracowników Kolegium 

Karkonoskiego w roku 2008.  

2. Wartość świadczenia uzaleŜniona jest od dochodu, wykazanego w Kwestionariuszu 

Socjalnym Pracownika. 

3. Ustala się trzy wartości świadczenia:  

a) przy dochodzie do 936,00 zł. na członka rodziny - kwota świadczenia         

350,00 zł  

b) przy dochodzie w przedziale pomiędzy  936,01 zł. a 2.477,23 zł. na członka 

rodziny - kwota świadczenia 300,00 zł  

c) przy dochodzie powyŜej 2.477,23 zł. na członka rodziny - kwota 250,00 zł  

4. Prawo do świadczenia mają pracownicy Kolegium Karkonoskiego zatrudnionych w 

dniu wypłaty świadczenia, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia. 

5. Świadczenie zostanie przyznane:  

a) pracownikom zatrudnionym w Kolegium Karkonoskim; 

b) emerytom i rencistom Kolegium Karkonoskiego; 

c) pracownikom przebywającym na urlopach wychowawczych; 

6. Uzgodniono, Ŝe wypłata świadczenia świątecznego nastąpi nie później niŜ do 

10.03.2008 r. zgodnie z procedurami stosowanymi w Kolegium Karkonoskim przy 

wypłacie wynagrodzeń.  

Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 
świadczenia jest opodatkowana.    

          

Z A T W I E R D Z A M   
   R E K T O R  

 


