
Zarządzenie Nr 10/2014 

Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

z dnia 7 kwietnia 2014 roku 

 
zmieniające Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.),  

w uzgodnieniu z Panią Moniką Piwowarczyk – pracownikiem wybranym przez załogę do 

reprezentowania jej interesów, zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku do Zarządzenia Nr 16/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora 

Komunalnego  z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych Tarnowskiego Organizatora Komunalnego, wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w § 6: 

a)  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) pomoc materialną: 

a) zapomogi pieniężne bezzwrotne losowe i doraźne, 

b) świadczenia pieniężne;” 

 

b)  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) pomoc materialno – rzeczową: 

a) w formie bonów towarowych, 

b) w formie paczek dla dzieci;” 

 

2)  w § 10 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Wypoczynek organizowany i sfinansowany w całości przez pracodawcę w formie 

imprez kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych  jest powszechnie dostępny 

dla pracowników na równych zasadach.” 

 

3)  § 11 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uprawnionym pracownikom przysługuje raz w roku pomoc finansowa w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup podręczników szkolnych dla dzieci (dla każdego 

zstępnego). Pomoc ta udzielana jest od klasy pierwszej SP do momentu ukończenia przez 

dziecko szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości uzależnionej od sytuacji życiowej, 

rodzinnej i materialnej wg tabeli określonej w § 5 załącznika nr 1 do Regulaminu. 

2. Zapomogę w przypadku długotrwałej choroby (powyżej 30 dni) przyznaje się pod 

warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o chorobie wystawionego przez lekarza 

prowadzącego. Pozostałe zapomogi (losowe, doraźne) przyznaje się po indywidualnym 

rozpatrzeniu każdego wniosku. Wysokość zapomogi może zostać przyznana w przedziale 

kwotowym 200-1500 zł.” 

 

 



4)  po § 11 dodaje się § 11¹ w brzmieniu: 

„1. Pomoc materialno – rzeczowa w formie bonów towarowych przysługuje uprawionym,  

o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 Regulaminu. Oprócz wymogów określonych w § 7 ust. 1 

Regulaminu, podstawą do przyznania tej formy pomocy jest wniosek przedstawiciela 

załogi do Dyrektora TOK. Kryteria przyznawania bonów towarowych i ich wysokość 

określa każdorazowo Dyrektor w drodze zarządzenia. 

2. Paczki dla dzieci w wieku 2-6 lat przyznane zostaną dzieciom pracowników wg 

kryteriów socjalnych jak w tabeli określonej w § 4 załącznika nr 1 do Regulaminu.” 

5)  Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia    

10 czerwca 2013 r. otrzymuje brzmienie: 

 

            „Załącznik nr 1  

do Regulaminu ZFŚS 

 Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

z dnia 10 czerwca 2013 r. 

 

 

 

Wysokość dofinansowania 

 do poszczególnych rodzajów świadczeń związanych z wypoczynkiem i rekreacją oraz 

świadczeń rzeczowych i pieniężnych 

 

 

§ 1. 

Wysokość dofinansowania do usług wypoczynkowych uzależniona jest od dochodu na osobę 

w rodzinie i wynosi: 

 

  procentowy wskaźnik dopłaty z Funduszu 

na osobę uprawnioną 

dopłata na 

osobę 

uprawnioną z 

Funduszu w zł 

Lp. Wysokość dochodu na 

osobę w rodzinie w zł  

Wczasy, 

sanatoria 

Kolonie, obozy, 

zimowiska, 

zielona szkoła 

Wycieczki Wypoczynek 

organizowany 

we  własnym 

zakresie  

 

1  do 900,00 45 % 50% 50% 600 

2 od 901,00 do 1700,00 35 % 40% 40% 500 

3 od 1701,00 do 2500,00 25 % 30% 30% 400 

4 Powyżej 2501,00 20 % 20% 20% 300 

 

Wysokość poniesionych kosztów wypoczynku ustala się na podstawie faktury wystawionej 

przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, który jest organizatorem wypoczynku. 

 

 

 

 



§ 2. 

Wysokość dofinansowania do biletów wstępu na imprezy kulturalne i sportowo – rekreacyjne, 

karnetów uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi: 

 

 

Lp. Wysokość dochodu na osobę w  rodzinie % wskaźnik dopłaty z 

Funduszu 

1 do 1700,00 60% 

2 od 1701,00 50% 

       

Przy obliczaniu dopłaty do zakupionych biletów i karnetów wartość wydatków na ten cel na 

jednego uprawnionego nie może przekroczyć 300,00 zł w danym roku kalendarzowym. 

 

§ 3. 

Podstawą dofinansowania jest udokumentowana imiennym dowodem wpłaty (rachunek, 

faktura) wartość opłat, przy czym maksymalna wartość podstawy dofinansowania ustalona 

zostaje w wysokości: 

 

    

   Lp. 

 

Rodzaj wypoczynku 

 

Maksymalna wartość podstawy 

dofinansowania 

 nie może przekroczyć na osobę 

uprawnioną: 

 

1. 

wczasy zorganizowane 

do   14 – dni 

 

1.000,00 zł 

 

2. 

leczenie sanatoryjne 

do  21 – dni 

 

1.200,00 zł 

 

3. 

kolonie, obozy, zimowiska, zielona szkoła 

do  14 – dni 

 

1.000,00 zł 

 

4. 

wycieczki  

 do 7 dni 

 

   550,00 zł 

 

§ 4. 

Wartość świadczenia rzeczowego (paczka dla dziecka) uzależniona jest od dochodu na osobę 

w rodzinie i wynosi: 

 

Lp. Wysokość dochodu na osobę w  rodzinie Wartość świadczenia w zł 

1 do 1700,00 100,00 

2 od 1701,00 80,00 

 

§ 5. 

Wartość świadczenia pieniężnego (zakup podręczników szkolnych) uzależniona jest od 

dochodu na osobę w rodzinie i wynosi: 

 

Lp. Wysokość dochodu na osobę w  rodzinie Wartość świadczenia w zł  

1 do 1700,00 200,00 

2 od 1701,00 150,00 

 

 

 



§ 2. 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozesłanie drogą e-mail do wiadomości 

wszystkich pracowników. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W uzgodnieniu: 

 

 

 

 

……………………………………………… 

(Podpis pracownika reprezentującego załogę) 


