
Zarządzenie Nr 2/2012 
Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 28 marca 2012 roku 
 

 
zmieniające Zarządzenie z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Komunikacji 
Miejskiej w Tarnowie 

   

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm),  
 
w uzgodnieniu z Panem Januszem Taskajew - pracownikiem wybranym przez załogę do 
reprezentowania jej interesów, zarządzam, co następuje:  
 

§ 1. 
W załączniku do Zarządzenia Nr 2/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w 
Tarnowie z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie, wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„2) wysokość dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży uzależniona jest od dochodu 
członków rodziny oraz ilości zstępnych i wynosi: 

 

 
2) § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 
„3) wysokość dopłaty do wypoczynku w formie zorganizowanych wczasów uzależniona 
jest od dochodu i wynosi: 

 

Wysokość dochodu w złotych Wysokość dopłaty w złotych na każdego 
zstępnego 

      1.   do 900,00 
2.   od   900,01 do 1300,00 
3.   od 1300,01 do 1700,00 
4.   od 1700,01 do 2100,00 
5.   od 2100,01 do 2500,00 
6.   powyżej 2500,01  

1.   700,00 
2.   600,00 
3.   500,00 
4.   400,00 
5.   300,00 
6.   200,00 

Wysokość dochodu w złotych Wysokość dopłaty w złotych  
      1.   do 900,00 

2.   od 900,01   do 1300,00 
3.   od 1300,01 do1700,00 
4.   od 1700,01 do 2100,00 
5.   od 2100,01 do 2500,00 
6.   powyżej 2500,01 

1.   700,00 
2.   600,00 
3.   500,00 
4.   400,00 
5.   300,00 
6.   200,00 



 
 
3) § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2) świadczenia rzeczowe obejmują zakup artykułów takich jak: żywność, odzież, 
obuwie, artykuły szkolne, edukacyjne, leki, artykuły gospodarstwa domowego i środki 
czystości. Przedmiotem świadczeń rzeczowych nie mogą być alkohol, wyroby tytoniowe 
i ekskluzywne kosmetyki. Wartość świadczeń rzeczowych uzależniona jest od dochodu 
oraz posiadania zstępnego lub zstępnych w wieku od 1 do 16 lat i wynosi: 

 
Lp.  Wysokość dochodu 

w złotych 
Wartość świadczenia w 

złotych dla 
uprawnionych  

Wartość dodatkowego świadczenia 
w złotych dla uprawnionych 
posiadających zstępnego lub 

zstępnych w wieku od 1 do 16 lat, 
na każdego zstępnego 

1. do 900,00 330,00 120,00 
 

2. od 900,01 do 
1300,00 

320,00 110,00 

3. od 1300,01 do 
1700,00 

310,00 100,00 

4. od 1700,01 do 
2100,00 

300,00 90,00 

5. od 2100,01 do 
2500,00      

290,00 80,00 

6. od 2500,01 do 
3000,00 

280,00 70,00 

7. powyżej 3000,01 
 

200,00 50,00 

 
 
 
4) § 15 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 
„5) wartość świadczenia pieniężnego przyznanego uprawnionym przez ZKM uzależniona 

jest od dochodu i wynosi: 
 

Lp. Wysokość dochodu w złotych Wartość świadczenia 
pieniężnego w złotych 

1. do 900,00 330,00 
2. od 900,01 do 1300,00 320,00 
3. od 1300,01 do 1700,00 310,00 
4. od 1700,01 do 2100,00 300,00 
5. od 2100,01 do 2500,00      290,00 
6. od 2500,01 do 3000,00 280,00 
7. powyżej 3000,01 200,00 

 
5) § 16 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 



„2) wartość bonów zakupionych i przyznawanych uprawnionym przez ZKM uzależniona 
jest od dochodu i wynosi: 

 
Lp. Wysokość dochodu w złotych Wartość bonu w złotych 
1. do 900,00 330,00 
2. od 900,01 do 1300,00 320,00 
3. od 1300,01 do 1700,00 310,00 
4. od 1700,01 do 2100,00 300,00 
5. od 2100,01 do 2500,00      290,00 
6. od 2500,01 do 3000,00 280,00 
7. powyżej 3000,01 200,00 

 
6) § 17 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 17. Przyznawanie świadczeń określonych w § 6 pkt 9 odbywa się na następujących 
zasadach: 
 

1) świadczenia przyznawane są wyłącznie uprawnionym, o których mowa w § 4 pkt 1     
i 3, 

2) ilość przyznanych biletów uzależniona jest od dochodów w następujący sposób: 
a) pracownik o dochodach do kwoty 4000 zł przysługują dwa bilety w roku, 
b) pracownik o dochodach powyżej kwoty 4000, 01 zł przysługuje jeden bilet w roku. 

3) Ilość przyznanych karnetów uzależniona jest od dochodów w następujący sposób: 
a) uprawnionym o dochodach do kwoty 4000 zł przysługuje jeden karnet na każdego 

uprawnionego pracownika i jego zstępnych, 
b) uprawnionym o dochodach powyżej kwoty 4000, 01 zł karnety nie przysługują.” 

 
§ 2. 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozesłanie drogą mailową do wiadomości 
wszystkich pracowników. 
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


