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KOMUNIKAT  
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

i Międzyzwiązkowego Zespołu ds. przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego 
z dnia 26 października 2022 roku 

w sprawie wypłaty dofinansowania wypoczynku świąteczno-zimowego w roku 2022 

 

 

I. PRACOWNICY  
 
Zgodnie z § 11 „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” 

stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Nr 2/2021/2022 Rektora UAM z dnia 4 kwietnia 2022 roku strony ustaliły, co 

następuje:  

 do wyliczenia kwot przeznaczonych na dofinansowanie wypoczynku świąteczno-zimowego dla pracowników z 
uwzględnieniem przedziałów dochodów ustalono kwotę świadczenia 600 zł, 

 

 na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o przyznanie dofinansowania kosztów wypoczynku 

świąteczno-zimowego zawierające oświadczenie osób uprawnionych o dochodzie miesięcznym w roku 2021 

przypadającym na członka rodziny przyznaje się w roku 2022 następujące kwoty świadczeń: 

 

PRACOWNICY 

1. Zatrudnieni w UAM i będący pracownikami na dzień 2 listopada 2022 roku. 
2. Sezonowi zatrudnieni w UAM i będący pracownikami na dzień 31 października 2022 roku. 
3. Przebywający na urlopach wychowawczych. 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  - FORMA ELEKTRONICZNA AMURAP 

1. Pracownicy składają wnioski w terminie do dnia 25 listopada 2022 roku w formie elektronicznej poprzez formularz 

dostępny w aplikacji AMURap. Poprawne złożenie wniosku zostanie potwierdzone na uniwersytecki adres mailowy. Po            

25 listopada 2022 roku nie będzie możliwości składania wniosków o przyznanie dofinansowania wypoczynku świąteczno-

zimowego. 

 I przedział dochodu 
na członka rodziny: 

   w roku 2021                    
do kwoty 4.200 zł 

brutto 

II przedział dochodu 
na członka rodziny:  

w roku 2021 
powyżej 4.200 zł  

do 6.300 zł brutto 

III przedział 
dochodu 

na członka rodziny:  
w roku 2021  

powyżej 6.300 zł  do 
8.400 zł brutto 

IV przedział 
dochodu 

na członka rodziny:  
w roku 2021 

powyżej  kwoty 
8.400 zł brutto 

 

Pracownik bez uprawnionych dzieci 600 zł 540 zł 480 zł 420 zł 

Pracownik z uprawnionymi dziećmi bez zasiłku rodzinnego, 

zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego 

w roku 2021 
720 zł 648 zł 576 zł 504 zł 

Pracownik z uprawnionymi dziećmi pobierający zasiłek 

pielęgnacyjny w roku 2021 780 zł 702 zł 624 zł 546 zł 

Pracownik z uprawnionymi dziećmi pobierający zasiłek 

rodzinny, dodatek pielęgnacyjny w roku  2021 840 zł 756 zł 672 zł 588 zł 

Pracownik posiadający więcej niż dwoje uprawnionych 

dzieci  900 zł 810 zł 720 zł 630 zł 
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2. Nie złożenie stosownego wniosku w terminie podanym w pkt. 1 oznacza rezygnację ze świadczenia na dofinansowanie  

wypoczynku świąteczno-zimowego w roku 2022. 

3. Przyznanie świadczeń następuje według stanu zatrudnienia na dzień wskazany w niniejszym komunikacie oraz według 

stanu rodzinnego na dzień złożenia wniosku. 

 

TERMINY WYPŁAT 

 pracownicy, którzy złożyli wnioski do  25  listopada 2022 roku                            12 grudnia 2022 roku 

 

ŚWIADCZENIA NIE OTRZYMUJĄ 

Pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym w dniu złożenia wniosku, z wyłączeniem urlopów wychowawczych.                      

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w UAM w ramach więcej niż jednego stosunku pracy, świadczeń z funduszu 

socjalnego nie przyznaje się, jeżeli pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

jednocześnie w ramach wszystkich stosunków pracy. 

 
II. EMERYCI i RENCIŚCI UAM 

 

Zgodnie z § 11 „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” 

stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Nr 2/2021/2022 Rektora UAM z dnia 4 kwietnia 2022 roku strony ustaliły, co 

następuje:  

 do wyliczenia kwot przeznaczonych na dofinansowanie wypoczynku świąteczno-zimowego dla emerytów i 

rencistów, współmałżonków pobierających rentę rodzinną po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście 

oraz osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne z uwzględnieniem przedziałów dochodu ustalono kwotę 

świadczenia 500 zł. 

 

 na podstawie informacji pisemnych przedstawionych we wniosku „o dofinansowanie kosztów indywidualnego 

wypoczynku letniego mojego oraz moich dzieci i przyznanie dofinansowania kosztów indywidualnego 

wypoczynku świąteczno-zimowego” zawierające oświadczenie osób uprawnionych o dochodzie miesięcznym w 

roku 2021 przypadającym na członka rodziny przyznaje się w roku 2022 następujące kwoty świadczeń: 

 
EMERYCI i RENCIŚCI UAM 
1. Osoby, które prawa emerytalne lub rentowe nabyły w UAM. 

2.  Osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne. 

3. Współmałżonkowie pobierający rentę rodzinną po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście. 

 

4. Osoby wymienione w pkt. 1, 2 i 3  otrzymują dofinansowanie wypoczynku świąteczno-zimowego na podstawie JEDNEGO 

WNIOSKU ZŁOŻONEGO W 2022 ROKU „o dofinansowanie kosztów indywidualnego wypoczynku letniego mojego 

oraz moich dzieci i dofinansowanie kosztów indywidualnego wypoczynku świąteczno-zimowego” zawierającego 

oświadczenie osób uprawnionych o dochodzie miesięcznym w roku 2021 przypadającym na członka rodziny                                   

i NIE SKŁADAJĄ PONOWNIE WNIOSKU na wypłatę dofinansowania wypoczynku świąteczno-zimowego. 

 I przedział dochodu 
na członka rodziny: 

   w roku 2021                    
do kwoty 4.200 zł 

brutto 

II przedział dochodu 
na członka rodziny:  

w roku 2021 
powyżej 4.200 zł  

do 6.300 zł brutto 

III przedział 
dochodu 

na członka rodziny:  
w roku 2021  

powyżej 6.300 zł  do 
8.400 zł brutto 

IV przedział 
dochodu 

na członka rodziny:  
w roku 2021 

powyżej  kwoty 
8.400 zł brutto 

Emeryci, renciści, osoby pobierające świadczenie 
rehabilitacyjne, współmałżonkowie pobierający rentę 
rodzinną po zmarłym pracowniku albo emerycie lub 
renciście 

500 zł 450 zł 400 zł 350 zł 
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5. Do złożenia wniosku „o dofinansowanie kosztów indywidualnego wypoczynku świąteczno-zimowego” do dnia                         

 18 listopada2022 roku zobowiązani są tylko emeryci, renciści, osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne, 

współmałżonkowie pobierający rentę rodzinną po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście:  

- którzy nie złożyli wniosku w 2022 roku „o dofinansowanie kosztów indywidualnego wypoczynku letniego mojego 

oraz moich dzieci i dofinansowanie kosztów indywidualnego wypoczynku świąteczno-zimowego” 

- którzy posiadali status pracownika na dzień 30 czerwca 2022 roku i złożyli wnioski poprzez system AMURap, a od dnia                

01 lipca 2022 roku posiadają w UAM status emeryta lub rencisty. 

6. Osoby wymienione w pkt. 5 składają wnioski w formie papierowej w następujący sposób: 

- przysyłając pocztą tradycyjną do Sekcji Socjalnej UAM ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, 

- przysyłając pocztą wewnętrzną UAM do Sekcji Socjalnej UAM, 

 - osobiście w Sekcji Socjalnej UAM Collegium Minus ul. Wieniawskiego 1 pok. nr 29. 

7. Wzory druków wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM oraz wymagane 

załączniki do wniosków zostały określone w załącznikach nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do Zarządzenia Nr 63/2021/2022 Rektora 

UAM z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 170/2013/2014 Rektora UAM z dnia 20 grudnia 2013 r. w 

sprawie wzorów formularzy wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wymaganych załączników do wniosków z późń. zm., które 

dostępne są na stronie internetowej UAM w Zakładce Emeryci  https://amu.edu.pl/emeryci . 

8. Prosimy, aby odbiór świadczenia w kasie UAM deklarowały wyłącznie osoby wymienione w pkt. 5 nie posiadające konta 

bankowego.  

9. Nie złożenie stosownego wniosku w terminie podanym w pkt. 5 oznacza rezygnację ze świadczenia na dofinansowanie  

kosztów indywidualnego wypoczynku świąteczno-zimowego w roku 2022. 

10. Przyznanie świadczeń następuje według stanu zatrudnienia na dzień wskazany w niniejszym komunikacie oraz według 

stanu rodzinnego na dzień złożenia wniosku. 

11. W związku z porządkowaniem danych w systemie informatycznym prosimy o podawanie na wniosku wszystkich danych 

adresowych,  telefonicznych, adresu e-mail oraz numeru konta bankowego w przypadku zaznaczenia tej formy wypłaty 

(odbioru) świadczenia. 

TERMINY WYPŁAT 

 emeryci i renciści UAM, współmałżonkowie pobierający rentę rodzinną po zmarłym pracowniku albo emerycie lub 
renciście                 od 6 grudnia do 15 grudnia 2022 roku 
       

P r o r e k t o r 

 

 

                Prof. dr hab. Tadeusz Wallas 

 

 
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”                 Prezes  Związku Nauczycielstwa Polskiego              Przewodniczący Związku Zawodowego  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu                              w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu                                   Nauczycieli Akademickich  

      Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

            

 

Krystyna Andrzejewska               Dr Wojciech Kamiński                  Thomas Anessi M. Phil 

 

 

przy kontrasygnacie 

Kwestor 

 

 

  Agnieszka Palacz 

https://amu.edu.pl/emeryci

