
Zarządzenie Nr 81/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 22 czerwca 2020 roku 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 89/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” 

 

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

socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o 

związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 89/2010 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” 

zmienionego Zarządzeniem Nr 112/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

28 czerwca 2010 r., Zarządzeniem Nr 106/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 10 października 2012 r., Zarządzeniem Nr 127/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie z dnia 21 października 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 48/2018 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 7 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9: 

„9) pożyczki na pokrycie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19 – Pożyczki Antykryzysowej.”; 

2) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wzory wniosków określają załączniki nr 1-8 do niniejszego regulaminu.”; 

3) dodaje się rozdział IV: 

„IV Pożyczka Antykryzysowa 

 

§ 24a 

 

1. Pożyczka jest udzielana na pokrycie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19. 

2. Z pożyczki mogą korzystać pracownicy, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę 

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

 

§ 24b 

 

Pożyczka wynosi maksymalnie 5000,00 zł i podlega spłacie w 18 ratach. Na udokumentowany 

wniosek pożyczkobiorcy spłata pożyczki może zostać wydłużona do 24 miesięcy. 

 

§ 24c 

 

1. Pożyczka nie jest oprocentowana. 

2. Spłata pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu od dnia udzielenia pożyczki. 

 

§ 24d 

 

1. Pożyczka udzielana jest na podstawie wniosku (załącznik nr 8) osoby uprawnionej. 

2. Wnioski o pożyczkę składa się do każdego piątku, w okresie do 25 września 2020 r. 



3. Wnioski rozpatrywane są w każdą środę w okresie do 30 września 2020 r. 

 

§ 24e 

 

Wnioski o przyznanie pożyczki są realizowane w miarę posiadanych środków finansowych 

Funduszu przeznaczonych na ten cel w planie finansowym na 2020 r., zgodnie z kolejnością 

składanych wniosków do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 25 września 

2020 roku. 

 

§ 24f 

 

Pracownicy, z którymi stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu w okresie spłaty pożyczki mogą 

spłacić pożyczkę w okresie maksymalnie 6 miesięcy od ustania zatrudnienia.” 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do Pożyczek 

Antykryzysowych przyznanych do dnia 30 września 2020 roku. 

 

 

 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 Prof. dr hab. Andrzej Drop 


