
 
 UNIWERSYTET        
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 W TORUNIU 

 
ZARZĄDZENIE Nr  185 

 
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 29 listopada 2013 r. 

 
zmieniające zarządzenie nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminów świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 

 
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.   
Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) 

 
z a r z ą d z a  się, co następuje: 

 
§ 1 

 
W Regulaminie Świadczeń Socjalnych w Collegium Medicum UMK stanowiącym załącznik 
nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminów świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
(Biuletyn Prawny UMK Nr 11 poz. 419 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 15 w ust. 1 pkt 1 i 3 otrzymują odpowiednio brzmienie: 

„1)  pracownicy Collegium Medicum UMK zatrudnieni w pełnym i niepełnym 
wymiarze czasu pracy (w tym pracownicy zatrudnieni u innych pracodawców, 
pracownicy zatrudnieni na umowach okresowych, pracownicy przebywający 
na urlopach związanych z rodzicielstwem w rozumieniu ustawy Kodeks pracy, 
dla poratowania zdrowia oraz płatnych urlopach dla celów naukowych, 
artystycznych) oraz członkowie ich rodzin,”; 

„3)  członkowie rodzin pracowników Collegium Medicum UMK zmarłych w okresie 
zatrudnienia, członkowie rodzin, którzy przejęli emeryturę lub rentę  
po zmarłym emerycie, renciście, z tym że uprawnienia do korzystania  
z Funduszu tracą małżonkowie zmarłych pracowników, emerytów i rencistów 
w przypadku wstąpienia w związek małżeński,” ;    

 
2) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Dopłaty z UFŚS, o których mowa w § 24 przysługują dzieciom, które są 
członkami rodzin osób uprawnionych, określonych w § 15, w wieku od 6 roku 
życia do 19 roku życia.”; 

 
3) w § 29: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1)  organizowaniu imprezy gwiazdkowo-karnawałowej dla dzieci i przyznaniu 

dzieciom paczek świątecznych,”;   
b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Wysokość dopłaty z UFŚS do form 

działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (w odniesieniu do paczek 
świątecznych) 2 i 4 zależy od średniego miesięcznego przychodu przypadającego 
na jednego członka rodziny i jest ustalana procentowo w stosunku do pełnej 
odpłatności za jedno miejsce/paczkę.” ; 
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4) w § 30: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Do udziału w imprezie gwiazdkowo-karnawałowej i otrzymania paczek 

świątecznych uprawnione są dzieci, o których mowa w § 16 pkt 2 i 4.”; 
b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W imprezie gwiazdkowo-

karnawałowej mogą uczestniczyć i paczki świąteczne mogą otrzymać dzieci  
w wieku od 1 roku do 13 roku życia.”; 
 

5) tytuł rozdziału V otrzymuje brzmienie: 
 „ V. Dofinansowanie odpłatności za opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach 

dziecięcych, sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach 
lub innych formach wychowania przedszkolnego, w rozumieniu ustawy z dnia  
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235  
z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 
2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161 
poz. 1080 z późn. zm. )” ;  

 
6) w § 37: 

a) ust 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Na dzieci, o których mowa w § 16 pkt. 2, 3 i 4 przysługuje dofinansowanie 

odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu oraz innych 
formach wychowania przedszkolnego, tj. punkcie przedszkolnym i zespole 
wychowania przedszkolnego, z tym że: 
1) dofinansowanie miesięczne przysługuje tylko na jedną z wymienionych 

form opieki i dotyczy opłat dokonanych  za pobyt i wyżywienie dzieci  
w danych placówkach, a w przypadku niani - za opiekę sprawowaną  
nad dzieckiem. Dofinansowaniu nie podlegają opłaty poniesione  
za zajęcia dodatkowe, ubezpieczenia, składki na Radę Rodziców, kary  
za nieterminowe wpłaty oraz inne koszty poniesione przez rodziców  
w związku z potrzebami danej placówki.  

2) dofinansowanie odpłatności za opiekę nad dzieckiem w żłobku, klubie 
dziecięcym, sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię dotyczy 
dzieci w wieku do lat 3, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione 
jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - dzieci w wieku  
do lat 4. Dofinansowanie odpłatności za opiekę nad dzieckiem w żłobku, 
sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię dotyczy dzieci  
w wieku od 20 tygodnia życia, za opiekę w klubie dziecięcym  
od ukończenia 1 roku życia. 
Żłobek, klub dziecięcy musi figurować w rejestrze żłobków i klubów 
dziecięcych, publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej gminy 
prowadzącej rejestr. Dzienny opiekun musi figurować w wykazie 
dziennych opiekunów, publikowanym w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy prowadzącej wykaz.”;  

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest złożenie wniosku oraz 

dokumentów potwierdzających opłaty poniesione za opiekę nad dzieckiem 
w formach, o których mowa  w  § 37  ust 1., takich jak: faktura VAT, 
rachunek, dowód wpłaty KP, przekaz pocztowy, przelew bankowy, 
zaświadczenie dyrektora placówki, w którym znajdują się co najmniej 
następujące informacje: 
1)  nazwa placówki sprawującej opiekę nad dzieckiem, imię i nazwisko 

niani, imię i nazwisko dziennego  opiekuna wraz z nazwą podmiotu 
zatrudniaj ącego dziennego opiekuna,  



 3

2)  imię i nazwisko dziecka, 
3) miesiąc, za który dokonana została opłata, 
4)  określenie, czego opłata dotyczyła 
4)  imię i nazwisko osoby, która dokonała opłaty. 
W przypadku opieki sprawowanej przez nianię należy dodatkowo dołączyć 
kopię umowy uaktywniającej, formularz zgłoszenia do ZUS oraz 
dokumenty rozliczeniowe ZUS”; 

c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Wnioski i dokumenty, o których mowa w ust. 2, należy dostarczać:. 

1) do 15-go grudnia – za  pobyt w miesiącach wrzesień, październik, 
listopad, 

2) do 15-go marca – za pobyt w miesiącach grudzień, styczeń, luty, 
3) do 15-go czerwca – za pobyt w miesiącach marzec, kwiecień, maj, 
4) do 15-go września – za pobyt w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień.” ; 

 
7)  w § 38 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

„7)  dobudowę, nadbudowę, rozbudowę,  przebudowę  i modernizację mieszkania 
lub budynku mieszkalnego - należy przedłożyć aktualny odpis z księgi 
wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości (jeżeli nieruchomość ma założoną 
księgę wieczystą) oraz aktualne pozwolenie na budowę wydane przez właściwy 
organ nadzoru architektoniczno-budowlanego (do wglądu).  

 Pozwolenie na budowę nie jest wymagane dla remontu, jeżeli nie obejmuje  
on zmian lub wymiany elementów konstrukcyjnych i instalacji gazowych,  
a także nie wpływa na zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy 
na terenie miasta - wówczas należy przedłożyć aktualny odpis z księgi 
wieczystej oraz kosztorys prac budowlano-remontowych lub rachunki 
potwierdzające poniesione koszty na ten cel.”; 

 
8) w § 49 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych w skali roku wynosi: 
1) 4% na spłatę kredytu hipotecznego lub innego kredytu mieszkaniowego, 
2)  3% na zakup lub wykup mieszkania, uzupełnienie wkładu budowlanego, 

adaptację pomieszczenia na cele mieszkaniowe, budowę domu 
jednorodzinnego lub lokalu mieszkaniowego w budynku 
wielomieszkaniowym, budowę, nadbudowę lub rozbudowę mieszkania  
lub budynku mieszkaniowego.”; 

 
9) użyte w Regulaminie i załącznikach do Regulaminu w różnej liczbie i przypadku wyrazy 

„dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu 
lub innych formach wychowania przedszkolnego”  zastępuje się użytymi w odpowiedniej 
liczbie i przypadku wyrazami „dofinansowanie odpłatności za opiekę nad dziećmi  
w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię, 
w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego, w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 
poz. 235 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, 
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 
Nr 161 poz. 1080 z późn. zm. )”;  

 
10) dodaje się załącznik nr 8 Wniosek o dofinansowanie do paczki świątecznej,  

który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
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§ 2 

 
Zmiany do Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Collegium Medicum UMK, o których 
mowa w § 1 zostały uzgodnione z właściwymi organami związków zawodowych działających 
w Uniwersytecie. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013 r. 

 
 

    R E K T O R  
 
 

 prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
 


