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Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum
z 18 października 2021 roku

w sprawie: bezzwrotnej pomocy świątecznej dla pracowników UJ CM

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, uprzejmie informuję,
iż zgodnie z opinią Komisji Socjalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
podjęta została decyzja o przyznaniu bezzwrotnej pomocy świątecznej dla pracowników
Uczelni oraz świadczenia pieniężnego zamiast paczek „mikołajowych” dla pracowników na
dzieci. Świadczenia objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
średni miesięczny przychód
/brutto/ na członka rodziny
próg 1
próg 2
próg 3
próg 4
próg 5

do 1 600,00
od 1 601,00 do 2 300,00
od 2 301,00 do 3 000,00
od 3 001,00 do 3 700,00
powyżej 3 700,00

wysokość
świadczenia /brutto/
dla pracownika
1 550,00
1 350,00
1 150,00
950,00
750,00

wysokość
świadczenia /brutto/
dla dziecka
650,00
550,00
450,00
400,00
350,00

Osobami uprawnionymi do otrzymania ww. świadczeń są pracownicy zatrudnieni
w Collegium Medicum na dzień 1 października 2021 roku i pozostający nadal
w stosunku pracy na dzień wypłaty przedmiotowego świadczenia oraz dzieci tych
pracowników urodzone w okresie od 01.01.2006r. do 01.10.2021r.
Pracownicy, którzy mieli przerwę w zatrudnieniu w ciągu bieżącego roku otrzymają
świadczenia proporcjonalnie do ilości przepracowanego okresu.
Świadczenia przysługują osobom przebywającym na urlopach macierzyńskich, ojcowskich,
rodzicielskich i wychowawczych.
Nie
przysługują
natomiast
osobom
przebywającym
na
urlopie bezpłatnym.
W przypadku osób, które przebywały na tym urlopie niepełny rok, świadczenia będą
proporcjonalne do przepracowanego okresu w bieżącym roku.

Emeryci i renciści UJ CM pozostający nadal w stosunku pracy w UJ CM otrzymają
świadczenie z listy pracowników.
Wysokość świadczeń uzależniona jest od wysokości przychodu brutto przypadającego
na osobę w gospodarstwie domowym w 2020 roku, zgodnie z przedstawioną powyżej tabelą.
W przypadku osób, które składały elektroniczny wniosek o dofinansowanie do wypoczynku
system zaczyta kwotę, która została udokumentowana w bieżącym roku. Osoby, które składały
wniosek w formie papierowej proszone są o wpisanie takiego samego przychodu jaki został w
nim zdeklarowany.
Osoby, które nie składały wniosku o dofinansowanie do wypoczynku, a ich przychód wynosi
poniżej 3700 brutto proszone są o udokumentowanie przychodu poprzez załączenie
wymaganych dokumentów (tj. rozliczony z Urzędem Skarbowym PIT, UPO oraz informację o
przychodach nie ujętych w PIT) poprzez portal lub o okazanie ich osobiście pracownikom
Zespołu ds. Socjalnych. Natomiast osoby, które nie składały wniosku o dofinansowanie
do wypoczynku, a ich przychód przekracza 3700 zł brutto proszone są o wybranie takiej opcji
w systemie.
Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie świadczenia świątecznego oraz świadczenia
pieniężnego zamiast paczek „mikołajkowych” należy składać elektronicznie poprzez Portal
Informacyjny UJ. W tym celu należy zalogować się na stronie Portalu Informacyjnego UJ:
www.pi.uj.edu.pl, a następnie wybrać kafelek „Wniosek o przyznanie świadczeń z ZFŚS”.
Pełna instrukcja dotycząca składania wniosków elektronicznych znajduje się na stronie
Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ: www.sapiens.uj.edu.pl, które to zapewnia
całkowicie wsparcie techniczne w zakresie obsługi aplikacji – email:sapiens.kadry@uj.edu.pl.

Brak złożenia wniosku do dnia 29 października 2021r. będzie skutkował nieprzyznaniem
świadczenia.
W przypadku zapytań dotyczących spraw merytorycznych proszę o kontakt z Zespołem
ds. Socjalnych DSO UJ CM pod numerem telefonu.: 12 422 14 58 lub 12 370 43 35,
e-mail: zss@cm-uj.krakow.pl
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