
 

 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Decyzja nr  24 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 3 lutego 2022 r. 

 

w sprawie  wypłaty jednorazowej pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych dla pracowników Politechniki Warszawskiej w związku ze specjalnymi 

warunkami pracy w czasie pandemii COVID-19   

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 16 ust. 5 pkt 1 i 4 oraz ust. 7 załącznika  

do zarządzenia nr 89/2021 Rektora PW z dnia 7 października 2021 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice 

Warszawskiej ustala się, co następuje: 

§ 1 

Pracownikom, którzy byli związani stosunkiem pracy z Politechniką Warszawską w dniu 

31 grudnia 2021 r. i w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 3, oraz w roku 2021 

świadczyli pracę w Politechnice Warszawskiej przez co najmniej 183 dni, w związku  

ze specjalnymi warunkami pracy na Politechnice Warszawskiej w czasie pandemii COVID-19 

wypłaca się pomoc finansową w wysokości uzależnionej od średniego miesięcznego 

przychodu na osobę w gospodarstwie domowym w roku 2020, obliczonego na zasadach 

określonych w § 14 Regulaminu ZFŚS w PW. 

 

Średni miesięczny przychód na osobę  

w gospodarstwie domowym w roku 2020 

Kwota jednorazowej pomocy finansowej 

do 5 787 zł 1 200 zł 

5 788 zł i więcej 1 100 zł 

 

§ 2 

1. Do okresów świadczenia pracy nie zalicza się nieobecności w pracy wynikającej 
z przebywania na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu lub turnusie rehabilitacyjnym, 
urlopie bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, 
urlopie wychowawczym, urlopie dla poratowania zdrowia oraz z odbywania służby 
wojskowej lub zastępczej, nieusprawiedliwionej nieobecności, nieobecności 
usprawiedliwionej płatnej/niepłatnej - z zastrzeżeniem ust. 2, a także zawieszenia w 
pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego.  

2. Do okresów świadczenia pracy zalicza się również okres przebywania na urlopie 
wypoczynkowym, korzystania z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem do lat 14 na 
podstawie art. 188 Kodeksu pracy oraz dni wolnych udzielonych w związku z oddaniem 
krwi lub jej składników. 

3. Listy osób uprawnionych zostaną przekazane do Działu Socjalnego przez Biuro Spraw 
Osobowych. 

 

 



 

§ 3 

Podstawą przyznania pomocy finansowej jest wniosek złożony przez osobę uprawnioną 
w Dziale Socjalnym PW, w formie papierowej lub elektronicznej poprzez Portal Pracowniczy 
SAP, w dniach od 14 lutego do 31 marca 2022 r. 

§ 4 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
REKTOR 

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

  

 


