
Zarządzenie Nr 31/2013 
Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

z dnia 24 października 2013 roku 
 

w sprawie określenia kryteriów przyznawania pracownikom  
Tarnowskiego Organizatora Komunalnego bonów towarowych  

z funduszu świadczeń socjalnych i ich wysokości 
 

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. Nr 592) w związku z § 11 Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 
stanowiącym załącznik 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, na wniosek 
przedstawiciela załogi Pani Moniki Piwowarczyk, zarządzam co następuje: 
 

§ 1. 
Przyznaje się w roku 2013 pracownikom Tarnowskiego Organizatora Komunalnego, 
spełniającym kryteria opisane w § 2 niniejszego zarządzenia pomoc materialno - rzeczową 
w formie bonów towarowych. 

§ 2. 
Bony towarowe przysługują pracownikom Tarnowskiego Organizatora Komunalnego, którzy 
złożą do dnia 31 października 2013 r. wniosek o przyznanie pomocy materialno – rzeczowej 
w formie bonów towarowych wraz z oświadczeniem o wysokości miesięcznego dochodu na 
osobę w rodzinie, uzyskanego w roku poprzedzającym rok złożenia w/w wniosku. Bony 
towarowe są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

 
§ 3. 

1. Wysokość bonów towarowych zależna jest od wysokości miesięcznego dochodu na 
członka rodziny uprawnionego, o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia. 

2. Wysokość bonów towarowych określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 4. 
Wydanie bonów towarowych uprawnionym pracownikom Tarnowskiego Organizatora 
Komunalnego winno nastąpić w terminie do dnia 20 listopada 2013 r. 
.   

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia nr 31/2013 
Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

 z dnia 24 października 2013 r.  
w sprawie określenia kryteriów przyznawania pracownikom  

Tarnowskiego Organizatora Komunalnego  
bonów towarowych z funduszu świadczeń socjalnych i ich wysokości 

  
 
 
 

Wysokość bonów towarowych przyznawanych pracownikom  
Tarnowskiego Organizatora Komunalnego w 2013 r. 

 
 
 

Lp. Wysokość dochodu na 

osobę w rodzinie w zł  

Wartość bonów 
towarowych na osobę 

uprawnioną 
 

1  do 900,00 650 

2 od 901,00 do 1700,00 600 

3 od 1701,00 do 2500,00 550 

4 Powyżej 2501,00 500 

5 emeryci 200 

 
 
 


