
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 
STAROSTY SIEDLECKIEGO 

z dnia 12 stycznia 2022 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. 2021, poz. 746 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 zmienionym 
zarządzeniem Nr 6/2021 Starosty Siedleckiego z dnia 28 stycznia 2021 r., wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje 

brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2) załącznik nr 5 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje 

brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  
   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 

   
Treść zmiany załączników Nr 2 i 5 do Regulaminu ZFŚS będącego załącznikami Nr 1 i 2 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 Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2022 

Starosty Siedleckiego 

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

................................................................. 
imię i nazwisko składającego oświadczenie 

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ 
PRACOWNIKA/EMERYTA/RENCISTY* 

Oświadczenie jest dokumentem prawnym w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania 
cywilnego, a prawidłowość danych w nim zawartych, potwierdzona własnoręcznym podpisem 
osoby składającej oświadczenie, może być zweryfikowana w trybie i na warunkach określonych 
w art. 253 tego kodeksu. 
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

dobrowolnie oświadczam, że średni miesięczny dochód netto na jedną osobę pozostającą we 
wspólnym gospodarstwie domowym w roku ............................ mieścił się w przedziale*: 
- do 2.000,00 PLN, 
- od 2.000,01 do 3.500,00 PLN, 
- powyżej 3.500,01 PLN  i więcej. 

W oświadczeniu należy uwzględnić dochody wszystkich członków rodziny uprawnionych 
do korzystania ze świadczeń funduszu, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
z roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia oświadczenia. 

Dochodem netto w zależności od źródła jego powstania jest:  
1) w przypadku dochodu ze stosunku pracy, z tytułu emerytury, renty, umowy zlecenia, umowy  

o dzieło oraz innych źródeł – przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek 
dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;  

2) w przypadku dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanego na 
zasadach ogólnych – przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy 
oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne; 

3) w przypadku dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanego 
w formach zryczałtowanych (karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) – 
kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; 

4) w przypadku gdy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie istnieje obowiązek 
ubezpieczenia społecznego – kwota nie niższa niż minimalna w danym roku podstawa wymiaru 
składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, 
opłacających składki na zasadach ogólnych; 

5) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - dochód z 1 ha przeliczeniowego z roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku. 

Data..........................................                              ............................................................ 
        podpis czytelny 
UWAGA! 
Pracodawca zastrzega sobie możliwość kontroli wiarygodności oświadczenia. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym, świadczenie nie zostanie 
przyznane w roku, w którym wniosek jest składany. 
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* właściwe podkreślić 
  

   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/2022 

Starosty Siedleckiego 

z dnia 12 stycznia 2022 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 2.000,00 zł 55 90 95 1.400,00 zł 

2. od 2.000,01 zł  
do 3.500,00 zł 50 85 90 1.300,00 zł 

3. od 3.500,01 zł  
i więcej 45 80 85 1.200,00 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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