
ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0050. 255 .2019 
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia 15 maja 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój 

Na podstawie ustawy  z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  
(t.j. Dz.U.2018 poz.1316 z późniejszymi zmianami ) oraz art.27 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991r.          

o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 263) zarządzam: 

§ 1. Wprowadzić zmiany do Regulaminu Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych w ten 
sposób, że:  

1) § 11 ust.1 pkt 4  otrzymuje brzmienie: „W związku z odwiedzinami pracownika przebywającego        
na leczeniu szpitalnym  lub wydłużonym zwolnieniu lekarskim w domu – pomoc rzeczowa 
przyznawana na wniosek pracodawcy, Komisji Socjalnej, bezpośredniego przełożonego, opiekuna lub 
organizacji związkowej do wysokości nieprzekraczającej – jednorazowo, w zależności od progów 
dochodowych 10%, 8%, 6% minimalnego wynagrodzenia – tabela nr 8 w załączniku nr 2                              
do Regulaminu.” 

2) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„1. W ramach działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej ze środków Funduszu 
mogą byś finansowane (dofinansowane) następujące świadczenia: 

1) bilety (karnety) wstępu: do kin, teatrów, oper, występów estradowych, koncertów, wystaw, 
imprez sportowych i rekreacyjnych, bilety, (karnety) wstępu na basen, kort tenisowy, siłownię, 
gabinetów odnowy biologicznej, itp. – zakupionych przez Pracodawcę. 

2) udział w różnego rodzaju imprezach kulturalno – oświatowych i sportowo - rekreacyjnych 
(grupowych o powszechnej dostępności w tym połączone z poczęstunkiem) organizowanych przez 
Pracodawcę (np.: zabawy dla dzieci, spotkania integracyjne dla pracowników, pikniki  z poczęstunkiem, 
jednodniowe wycieczki rekreacyjne, z tym związane z „grzybobraniem” itp.). 

2. Zasady i wysokość dofinansowania świadczeń wymienionych w ust 1 pkt 1 ustala się zgodnie                  
z tabelą nr 3 w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

3. Finansowanie świadczeń wymienionych w ust. 1 pkt 2 może być ustalone na równych zasadach tj. 
bez różnicowania dopłat, w zależności od kryteriów socjalnych osób uprawnionych do tych świadczeń, 
a ich przyznawanie odbywa się na podstawie listy zgłoszonych uczestników. 

4. Zabawa dla dzieci wymieniona w ust.1 pkt 2, może być połączona z wręczaniem dzieciom w wieku 
od 1 do 13 roku życia (wiek liczony na koniec miesiąca, w którym organizowana jest impreza) paczek 
o wartości nie przekraczającej 8% minimalnego wynagrodzenia za pracę (jedna paczka na dziecko           
w rodzinie dla małżeństw zatrudnionych w naszym zakładzie)”. 

3) W związku z finansowaniem imprez kulturalno – oświatowych i sportowo-rekreacyjnych                          
o charakterze grupowych na równych zasadach, usunięto tabelę nr 3b z załącznika nr 2                                    
do Regulaminu. 

4) W związku ze zróżnicowaniem wysokości pomocy rzeczowej dla pracowników przebywających na 
leczeniu szpitalnym i wydłużonym zwolnieniu lekarskim w domu wprowadzono tabelę nr 8                         
do załącznika nr 2 do Regulaminu.  

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta 

 



§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

PREZYDENT MIASTA 

     /-/ Anna Hetman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr Or.IV.0050.255.2019 

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia 15 maja 2019r. 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS 

 

TABELE  

WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z ZFŚS I DOPŁAT DO TYCH  
ŚWIADCZEŃ 

Tabela nr 1 

dopłat do różnych form wypoczynku krajowego i zagranicznego, tj. wczasy i sanatoria leczniczo 
- profilaktyczne, wycieczki i rajdy kilkudniowe oraz wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i 

młodzieży 

 
Próg 

dochod
u 

Średni dochód brutto na osobę w rodzinie 
stanowiący odpowiedni % minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 
stycznia danego roku  

(w nawiasach progi dla osób wymienionych pod 
tabelą) 

 
Procentowy wskaźnik dopłaty do kosztu 

wypoczynku 

I do 50% (80%) 90% 

II powyżej   50% (80%)   do 100% (130%) 80% 

III powyżej 100% (130%) do 150% (180%) 60% 

IV powyżej 150% (180%) do 200% (230%) 40% 

V powyżej 200% (230%) 20% 

W przypadku osób samotnych lub gdy członkiem rodziny 
(uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczonym 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
próg dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega odpowiednio 
podwyższeniu o 30% (jak w nawiasach) przy niezmienionym % 
wskaźniku dopłaty. 

 
 Wyliczoną łączną dopłatę 
zaokrągla się do pełnych 10 zł. 

  Odpłatność jest obliczana od faktycznie poniesionego kosztu wypoczynku nie większego niż 150% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela nr 2  

dopłat do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie ( tzw. wczasy pod gruszą) 

 
Próg 

dochod
u  

Średni dochód (brutto) na osobę w rodzinie 
stanowiący odpowiedni % minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 
stycznia danego roku ( w nawiasach progi dla 

osób wymienionych pod tabelą) 

Dopłata za 1 dzień wypoczynku 
stanowiąca odpowiedni % minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego 

w dniu 1 stycznia danego roku 

I do 50% (80%) 5,0% 

II powyżej   50% (80%)   do 100% (130%) 4,5% 

III powyżej 100% (130%) do 150% (180%) 4,0% 

IV powyżej 150% (180%) do 200% (230%) 3,5% 

V powyżej 200% (230%) 3,0% 

W przypadku osób samotnych lub gdy członkiem rodziny 
(uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczonym 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
próg dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega odpowiednio 
podwyższeniu o 30% (jak w nawiasach) przy niezmienionym % 
wskaźniku dopłaty. 

  Podana wysokość dopłaty 
przyznawana jest na całą rodzinę, w jednej 
kwocie , a wysokość, kwoty dopłaty zależy 
tylko od wysokości dochodu, a nie ilości 
osób uprawnionych. 
  Przy wyliczeniu dopłaty za jeden 
dzień otrzymaną kwotę zaokrągla się do 1 
zł, a kwotę łącznej dopłaty do 10 zł. 

Dopłata przysługuje za co najmniej 14 dni kalendarzowych wypoczynku w roku. 

Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS 

 

Tabela nr 3 

dopłat do biletów wstępu związanych z działalnością kulturalno – oświatową i sportowo – 
rekreacyjną 

Próg 
dochod

u 

Średni dochód (brutto) na osobę w rodzinie 
stanowiący odpowiedni % minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 
stycznia danego roku 

Procentowy wskaźnik dopłaty do 
wartości świadczenia 

I do 300% (400%) 50% 

II powyżej 300% (400%) 40% 

W przypadku osób samotnych lub gdy członkiem rodziny 
(uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczonym 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
próg dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega odpowiednio 
podwyższeniu o 100% (jak w nawiasach) przy niezmienionym 
% wskaźniku dopłaty. 

 Wyliczoną łączną dopłatę 
zaokrągla się do  1 zł. 

 

 

 

 



Tabela nr 4 

wysokości udzielonej pomocy finansowej lub rzeczowej, w związku z trudną sytuacją rodzinną, 
osobistą i materialną ( tzw. zapomogi zwykłe) oraz w związku z indywidualnymi zdarzeniami 
losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią (tzw. zapomogi losowe) 

 

Próg 
dochod

u 

Średni dochód (brutto) na osobę w 
rodzinie stanowiący odpowiedni % 

minimalnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązującego w dniu 1 

stycznia danego roku ( w nawiasach 
progi dla osób wymienionych pod 

tabelą) 

Wysokość tzw. zapomogi 
zwykłej stanowiąca 

odpowiedni % 
minimalnego 

wynagrodzenia za pracę 
obowiązującego w dniu 1 

stycznia danego roku  

Wysokość tzw. zapomogi 
losowej stanowiąca 

odpowiedni % 
minimalnego 

wynagrodzenia za pracę 
obowiązującego w dniu 1 

stycznia danego roku  

I do 50% (80%) do 50% do 100% 

II powyżej 50% (80%) do 100% (130%) do 30% do 50% 

III powyżej 100% (130%) nie przysługuje do 30% 

W przypadku osób samotnych lub gdy 
członkiem rodziny (uprawnionym do pomocy 
socjalnej) jest osoba z orzeczonym znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
próg dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega 
odpowiednio podwyższeniu o 30% (jak w 
nawiasach) przy niezmienionym % wysokości 
pomocy. 

  Przy wyliczeniu wysokości zapomóg pieniężnych 
otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych 100 zł. 
    Pomoc przyznaje się łącznie na rodzinę 
uprawnioną do pomocy socjalnej. 

 

Tabela nr 5 

wysokości udzielonej pomocy finansowej lub rzeczowej, w związku ze zwiększonymi wydatkami 
rodziny (osoby samotnej) w okresie świąt 

Próg 
dochod

u 

Średni dochód (brutto) na osobę w rodzinie 
stanowiący odpowiedni % minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 
dniu 1 stycznia danego roku  

Wysokość pomocy finansowej lub 
rzeczowej stanowiąca odpowiedni % 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 

obowiązującego w dniu 1 stycznia danego 
roku 

I do 50% (80%) do 40% 

II powyżej   50% (80%)   do 100% (130%) do 35% 

III powyżej 100% (130%) do 150% (180%) do 30% 

IV powyżej 150% (180%) do 200% (230%) do 25% 

V powyżej 200% (230%) do 20% 

W przypadku osób samotnych lub gdy członkiem rodziny 
(uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczonym 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
próg dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega odpowiednio 
podwyższeniu o 30% (jak w nawiasach) przy niezmienionym 
% wysokości pomocy. 

  Przy wyliczeniu wysokości zapomóg 
pieniężnych otrzymaną kwotę zaokrągla się 
do pełnych 10 zł. 
    Pomoc przyznaje się łącznie na 
rodzinę uprawnioną do pomocy socjalnej. 

 
 



Tabela nr 6 
wysokości oprocentowania pożyczki na cele mieszkaniowe 

 

Próg 
dochod

u 

Średni dochód (brutto) na osobę w rodzinie 
stanowiący odpowiedni % minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 
dniu 1 stycznia danego roku ( w nawiasach 
progi dla osób wymienionych pod tabelą) 

Wysokość oprocentowania pożyczki 

I  do 300% (330%) 0% 

II powyżej 300% (330%) do 400% (430%) 1,0% 

III powyżej 400% 2,0% 

W przypadku osób samotnych lub gdy członkiem rodziny 
(uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczonym 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
próg dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega odpowiednio 
podwyższeniu o 30% (jak w nawiasach) przy niezmienionym 
% wskaźniku oprocentowania. 

 

 
 

Tabela nr 7 
wysokość udzielanych pożyczek na cele mieszkaniowe 

Lp Cel przyznanej pożyczki Wysokość 
pożyczek 

Okres spłaty Rata pożyczki 

1 Remont i modernizacja mieszkania 3000 zł 
5000 zł 
7000 zł 
9000 zł 

15000 zł   

15 rat 
25 rat 
35 rat 
40 rat 
40 rat 

200 zł 
200 zł 
200 zł 
225 zł 
375 zł 

2 Remont budynku jednorodzinnego 11000 zł 
17000 zł 

44 raty  
40 rat  

250 zł 
425 zł 

3 Budowa domu jednorodzinnego 15000 zł 
21000 zł 

40 rat  
42 raty 

375 zł 
500 zł 

4 Zakup mieszkania 21000 zł 42 raty 500 zł 

Uprawnionym może być przyznana pożyczka w wysokości niższej niż wnioskowana zgodnie z tabelą nr 7. 

 
 

Tabela nr 8 
Pomoc rzeczowa w związku z odwiedzinami pracownika przebywającego na leczeniu szpitalnym 

lub wydłużonym zwolnieniu lekarskim w domu. 
 

Próg 
dochod

u 

Średni dochód (brutto) na osobę w rodzinie 
stanowiący odpowiedni % minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 
dniu 1 stycznia danego roku ( w nawiasach 
progi dla osób wymienionych pod tabelą) 

Wysokość oprocentowania pożyczki 

I  do 100% (130%)   10% 

II powyżej 100% (130%) do 200% (230%)   8% 

III powyżej 200% (230%)    6% 


