
 
Zarządzenie nr 20/2021 

Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 
z dnia 19 maja 2021 roku 

 

w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego 

 

Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 746), art.23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. 2011, poz.478) oraz art. 21 ust. 

2 pkt 2) Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, 

niniejszym zarządzam, co następuje:  

§1  

W Regulaminie udzielania świadczeń socjalnych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych AST, wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 42/2018 z dnia 20 grudnia 2018 

roku: 

1) zmienia się § 21 ust. 1 pkt e), który niniejszym otrzymuje brzmienie: współmałżonkowie oraz 

pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte 

na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, wnuki i rodzeństwo 

pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do końca roku kalendarzowego, w którym 

ukończą 18 lat, a jeśli dalej się kształcą, do ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 

ukończenia 26 lat, przy czym dla części świadczeń w § 22 i § 23 Regulaminu określony jest niższy 

wiek. 

2) zmienia się § 22 pkt 5, który niniejszym otrzymuje brzmienie: organizację imprez 

kulturalnych i zakup upominków (lub wypłatę ich równowartości) dla dzieci osób 

uprawnionych do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 13 lat oraz dzieci 

niepełnosprawnych, niezależnie od wieku. 

3) zmienia się § 23 ust. 4 pkt b), który niniejszym otrzymuje brzmienie: maksymalnie dwa razy 

w roku dzieci od rozpoczęcia tzw. „zerówki”, tj. rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło szkołę średnią, 

jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 20 rok życia, 

oraz dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek. 

 



 
 

Otrzymują: 
Prorektor 
Prorektor ds. Filii we Wrocławiu 
Dziekani Wydziałów AST 
Kanclerz 
Z-ca Kanclerza ds. Filii we Wrocławiu 
Kwestor 
Z-ca Kwestora ds. Filii we Wrocławiu 
Dyrektor Biura obsługi Filii w Bytomiu 
Kierownicy komórek organizacyjnych i osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy 
Przewodniczący zakładowej organizacji związkowej 

§2 
Tekst jednolity Regulaminu udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego stanowi załącznik do 

zarządzenia. 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Rektor AST  
/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


