
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 
STAROSTY SIEDLECKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (Dz. U. 2020, poz. 1070 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2/2020 Starosty 
Siedleckiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach wprowadza 
się następujące zmiany: 

1. ustęp 1 w § 15 otrzymuje brzmienie: 
"§ 15. 1. Pomoc rzeczowa lub finansowa (zapomoga) może zostać przyznana w przypadku: 

1) śmierci małżonka pracownika lub dziecka pracownika; 
2) długotrwałej choroby pracownika lub członka jego rodziny oraz emeryta i rencisty; 
3) okresowo występujących trudności życiowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub klęsk 

żywiołowych; 
4) innych szczególnych zdarzeń.". 

2. załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
   

   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 

Treść zmiany załącznika Nr 5 do Regulaminu ZFŚS będącego załącznikiem do niniejszego 
zarządzenia została uzgodniona z n/w przedstawicielami pracowników Starostwa Powiatowego 
w Siedlcach: 
1. ..................................................... 
2. ..................................................... 
3. ...................................................... 
4. ..................................................... 
5. ...................................................... 
6. ..................................................... 
7. ..................................................... 
8. .....................................................
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Załącznik do zarządzenia Nr 6/2021 

Starosty Siedleckiego 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

"Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS 
TABELA DOPŁAT 

 
 
 
 
Lp. 

 
Wysokość 

miesięcznego 
dochodu netto  

na  
1 osobę w 

gospodarstwie 
domowym  

 
% wskaźnik 

dopłaty z 
funduszu do 

wczasów 
krajowych  

i 
zagranicznych 

oraz 
wypoczynku 

dziecka* 

 
% wskaźnik 

dopłaty  
z funduszu do 

udziału  
w wycieczkach 

organizowanych 
przez Starostwo 

% wskaźnik dopłaty  
z funduszu do 

działalności kulturalno-
oświatowej, sportowo-

rekreacyjnej oraz 
świadczeń rzeczowych  

w postaci paczek 

 
kwota dopłaty  
z funduszu do 
wypoczynku 

organizowanego 
we własnym 

zakresie 

1. do 1.500,00 zł 55 90 95 1.300,00 zł 

2. od 1.500,01 zł  
do 3.500,00 zł 50 85 90 1.200,00 zł 

3. od 3.500,01 zł  
i więcej 45 80 85 1.100,00 zł 

* Maksymalny koszt wypoczynku organizowanego w formie wczasów krajowych 
i zagranicznych oraz koszt wypoczynku dziecka, od którego liczona będzie dopłata określa się 
w wysokości: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).". 

  
   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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