
Komunikat nr 7 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 30 marca 2020 r. 
 

w sprawie wysokości świadczeń socjalnych na 2020 r.  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku  

 

 

Na podstawie § 6 ust. 8 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Uniwersytetu w Białymstoku stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 9 Rektora 

Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku ustalam, co następuje:  
 

I. Maksymalne kwoty pożyczek mieszkaniowych 

Cel pożyczki mieszkaniowej  Pracownicy 

Uniwersytetu  

w Białymstoku 

Emeryci/renciści  

Uniwersytetu w 

Białymstoku 

 

budowlany 

 

14 000 zł 

 

nie są przewidziane w 

Prowizorium/ Planie 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych 

remont i modernizacja mieszkania 

(domu jednorodzinnego) 

5000 zł 2000 zł 

 

II. Bezzwrotna pomoc pieniężna, przy uwzględnieniu sytuacji życiowej, rodzinnej 

i materialnej w formie: 

1. Zapomogi pieniężnej dla osób, których średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty granicznej, uprawniającej do ubiegania się o zapomogę: 

 

Status rodziny 

 

Kwota graniczna 

(średni miesięczny przychód na osobę  

w rodzinie ) 

Maksymalna 

kwota zapomogi 

pieniężnej   

Wnioskodawca 

 

do 1 200 zł 1 700 zł 

1 201 – 2 400 zł 1 200 zł 

Wnioskodawca z rodziną  

 

do 1 200 zł 1 700 zł 

1 201 – 1 700 zł 1 200 zł 

2. Zapomogi pieniężnej dla osób których średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty granicznej, uprawniającej do ubiegania się o zapomogę oraz dotkniętych: 

1) długotrwałą (przewlekłą) chorobą;     

2) zdarzeniami losowymi, w szczególności: pożar, powódź, klęska żywiołowa, wypadek, 

kradzież. 

 

Status rodziny 

 

Kwota graniczna 

(średni miesięczny przychód  

na osobę w rodzinie ) 

Maksymalna 

kwota zapomogi pieniężnej  

Wnioskodawca 

 

 

do 1 200 zł 1 700 zł 

1 201 – 1 700 zł 1 500 zł 

1 701 – 2 400 zł 1 200 zł 

Wnioskodawca z 

rodziną  

do 1 200 zł 1 700 zł 

1 201 – 1 400 zł 1 500 zł 

1 401 – 1 700 zł 1 200 zł 



 

3. Zapomogi pieniężnej w razie śmierci członka najbliższej rodziny pracownika, emeryta, 

rencisty (małżonka, dziecka, ojca, matki) lub śmierci pracownika, emeryta, rencisty 

Uniwersytetu  

 

Status rodziny 

 

Kwota graniczna 

(średni miesięczny przychód na 

osobę w rodzinie) 

Maksymalna 

kwota zapomogi 

pieniężnej 

Wnioskodawca  

i wnioskodawca  

z rodziną  

do 1 700 zł 1 800 zł 

powyżej 1 700 zł i bez 

udokumentowania  
1 700 zł 

 

 

      Rektor 

    Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 


