
 
Porozumienie 

zawarte w dniu 30 listopada 2009 r. 
ze Związkami Zawodowymi działającymi w Akademii Podlaskiej 

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego ZFŚS na 2009 rok. 
 
 
 
 
 

1. Strony porozumienia ustalają, że w 2009 r. ze środków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych zostanie wypłacone świadczenie pieniężne z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia. Na ten cel przeznacza się kwotę 410.000 zł. (słownie: czterysta 
dziesięć tysięcy złotych). 

2. Uprawnionymi do świadczenia pieniężnego są pracownicy Akademii Podlaskiej 
zatrudnieni na dzień 1 grudnia 2009 r., którzy przepracowali w Uczelni co najmniej 1 
rok. 

3. Wysokość świadczenia pieniężnego będzie zróżnicowana w zależności od średniego 
miesięcznego przychodu na jednego członka rodziny w roku kalendarzowym 2008 i 
określi ją tabela, która stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. 

4. Średni miesięczny przychód na jednego członka rodziny osiągnięty w roku 
kalendarzowym 2008 zostanie ustalony na podstawie wniosków o dopłatę do 
wypoczynku wczasowego składanych w 2009 roku przez uprawnionego do 
świadczenia pieniężnego. 

 
 
 
Porozumienie popisali: 
 
NSZZ „Solidarność” – dr Halina Mioduszewska 
ZNP – Jadwiga Gwiazdowska 
ZZ „Unia Profesorów” – prof. dr hab. Stanisław Kalebasa 
ZZ Pracowników AP – mgr Krystyna Frankowska 
ZZ Pracowników Naukowo-Technicznych – mgr Elżbieta Pokrywczyńska 
ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” – dr Martyna Jurzyk 
   
 
          Rektor AP 
         prof. dr hab. Antoni Jówko 
 
 
Sporządził: 
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych, 
Mariusz Duda 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do 
porozumienia zawartego 
w dniu 30.11.2009 ze 
Związkami Zawodowymi 
AP 

 
      
       
T A B E L A 

 
wysokości  świadczeń pieniężnych  okazji 
„Świąt Bożego Narodzenia” w 2009 roku 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
 

 
Osoby uprawnione 

 

 
Przychód na członka 

rodziny w 2008 r. 
(brutto w zł) 

 
Wysokość  

świadczenia 
pieniężnego 
(brutto w zł)* 

 
 
Pracownicy zatrudnieni w 
pełnym wymiarze czasu 
pracy 
 

do                  1.000 
od  1.001  do 1.400 
od  1.401  do 1.900 
pow.               1.900 

440 
420 
400 
380 

 
Pracownicy zatrudnieni w 
niepełnym wymiarze 
czasu pracy 
 

do                     800 
od     801 do  1.400 
od  1.401 do  1.900 
pow.              1.900   

220 
210 
200 
190 

 
 
*Podatek dochodowy od osób fizycznych zostanie naliczony i pobrany jedynie od nadwyżki 
przekraczającej kwotę 380 zł.  

 
 

 
 
Sporządziła: 
Bogumiła Grochowska 
Dział Spraw Pracowniczych 


