
ZARZĄDZENIE NR 17/2020 
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 14 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 lutego 2019 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego 

w Nowym Sączu, zmienionego Zarządzeniem Nr 8/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. oraz Zarządzeniem 
Nr 16/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. 
z 2019 r. poz. 1352 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1.  Na czas trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem ograniczenia przemieszczania się pracowników między budynkami Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu, zawiesza się możliwość wypłaty do kasy świadczeń przyznanych z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

§ 2.  W § 7 Regulaminu wprowadza się pkt 9, który otrzymuje brzmienie: "Świadczenie świąteczne, które jest 
formą bezzwrotnej pomocy finansowej, udzielanej osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu 
wymienionym w § 6 pkt 1 ppkt 2 i 5 Regulaminu, w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie świątecznym. 
Świadczenie świąteczne przyznawane jest jeden raz w roku, na wniosek uprawnionego złożony w terminie od dnia 
1 do 30 listopada. Wysokość świadczenia świątecznego określana jest corocznie w tabeli wysokości świadczeń 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu i uzależniona jest od 
wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny uprawnionego. Wniosek o przyznanie świadczenia 
świątecznego stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu." 

§ 3.  Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje brzmienie jak 
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

§ 4.  Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje brzmienie jak 
załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  

§ 5.  Załącznik nr 5 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje brzmienie jak 
załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 6.  Załącznik nr 12 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje brzmienie jak 
załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 7.  Kwota dopłaty do wczasów organizowanych we własnym zakresie dla pracowników którzy otrzymali 
dopłatę przed wejściem w życiem niniejszego Zarządzenia, zostanie wyrównana do odpowiednich kwot, ujętych 
w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 8.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu Nowosądeckiego. 

§ 9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Starosta Nowosądecki 
 
 

Marek Kwiatkowski 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
Starosty Nowosądeckiego z dnia 14.05.2020 r.

PRELIMINARZ 
 PLAN RZECZOWO-FINANSOWY

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2020 r.
STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SĄCZU.

P L A N O W A N E       D O C H O D Y    -    Z F Ś S   2020 r.

Zaplanowano  odpis na 2020 rok - na kwotę - 391.053,33 zł

(Na podstawie  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w II półroczu 2018 r. od podstawy wynoszącej 4.134,02 zł)
 

1550,26 zł  - tj. 37,5% odpisu na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach 
pracy
258,38 zł– tj.6,25% zwiększenie odpisu dla pracownika
w stosunku do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności oraz na jednego emeryta i rencistę
 

- w tym:

- w rozdz.71012   –   69.761,70 zł  (45 etatów)

- w rozdz.75020    -   313.540,33 zł (190 etatów + 67emerytów+ niepełnospr.1x6 m-cy i 6x12 m-cy) 

- w rozdz.80143    -     7 751,30 zł   (5 etatów)

II. Pozostałość środków na koncie ZFŚS stan na 31.12.2019 r. - 67 930,45 zł
III. Planowane należności z tytułu niespłaconych pożyczek – 333 616,33 zł

OGÓŁEM PRZEWIDYWANE DOCHODY – 792 600,11 zł
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P L A N O W A N E    W Y D A T K I

1. Dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 -  8 500,00 zł 

2. Dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie „wczasy 
turystyczne” - 328 200,00 zł

3. Dopłata do zakupionych przez pracowników biletów na działalność kulturalno-
oświatową i sportowo-rekreacyjną – 57 120,00 zł 

4. Dopłata do imprez integracyjnych – 30 000,00 zł

5. Zapomogi – 15 280,00 zł 

6. Dopłata do paczki „mikołajkowej” dla dzieci do lat 15 – 22 220,00 zł 

7. Dopłata  do żłobków i przedszkoli – 2 000,00 zł 

8. Pożyczki mieszkaniowe – 314 280,11 zł 

9. Świadczenie świąteczne – 15 000,00 zł

Razem planowane wydatki – 792 600,11 zł

Preliminarz uzgodniono z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej 
interesów w sprawach zfśs.

............................................................
(data i podpis Przedstawiciela pracowników )

ZATWIERDZAM

......................................................
(podpis Starosty Nowosądeckiego)
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Starosty Nowosądeckiego z dnia 14.05.2020 r.

Tabela wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu na 2020 rok

do 1000 zł 350,00 zł

250,00 zł 220,00 zł

100%
110zł =100%

80,00 zł 4000,00 - 4500,00 zł

od 1001 zł do 1500 zł 300,00 zł 95%

od 1501 zł do 2000 zł 250,00 zł 90%
104,50 =95%

od 2001 zł do 2500 zł 200,00 zł

230,00 zł 210,00 zł

85%

od 2501 zł do 3000 zł 

150,00 zł

80%

99zł = 90%od 3001 zł do 4000 zł 75%

powyżej 4001 zł 200,00 zł 200,00 zł 70%

Średni dochód netto na jednego 
członka gospodarstwa domowego 
uprawnionego do korzystania ze 

świadczeń z ZFŚS

Dopłata do 
wypoczynku 

dzieci i 
młodzieży do 

lat 18 

Dopłata do 
wypoczynku 

organizowanego we 
własnym zakresie 

Dopłata do 
zakupionych  biletów 

na działalność 
kulturalno – oświatową 

i sportowo - 
rekreacyjną 

Świadczenie 
świąteczne 

Dopłata % od ustalonej kwoty do 
organizowanych dla ogółu 
pracowników krajowych i 

zagranicznych wycieczek, imprez 
integracyjnych, wyjazdów na 

baseny itp. 

Dofinansowanie % od 
ustalonej kwoty do 

paczki mikołajkowej 
kwota  bazowa w 2020 r. 

-110zł

Dopłata do żłobków, klubów 
dziecięcych, przedszkoli lub 

innej formy wychowania
przedszkolnego na jedno 

dziecko miesięcznie 

Pożyczka na cele 
mieszkaniowe 

1 500,00 zł

1 450,00 zł

1 400,00 zł

1 350,00 zł

1 300,00 zł

1 250,00 zł

1 200,00 zł
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 
Starosty Nowosądeckiego z dnia 14.05.2020 r.

Nowy Sącz, dnia....................................

Imię i nazwisko wnioskodawcy........................................................
Wydział...........................................................................................
Adres zamieszkania.......................................................................

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Wniosek o przyznanie dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie 

Proszę o przyznanie dopłaty do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie.
Oświadczam,  że  w  terminie  …...............................................  korzystałem/  korzystałam,
będę korzystał/ będę korzystała (niepotrzebne skreślić) z ….............................. dniowego urlopu
wypoczynkowego. 
W załączeniu przedkładam potwierdzenie zaakceptowanego wniosku o urlop
wypoczynkowy. 

Proszę o przekazanie przyznanej dopłaty (właściwe podkreślić):
1. Na konto bankowe o numerze:  …......................................................................................
2. Do wypłaty w kasie Starostwa.

…...................................................
               (podpis wnioskodawcy)

Na  podstawie  kwot  bazowych  przyjętych  w  Załączniku  nr  3  do  Regulaminu  ZFŚS
przyznano dopłatę w wysokości:

…...............................................................................

….......................................................
        (podpis pracownika merytorycznego)
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 
Starosty Nowosądeckiego z dnia 14.05.2020 r.

Nowy Sącz, dnia....................................

Imię i nazwisko wnioskodawcy........................................................
Adres zamieszkania.......................................................................

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Wniosek o przyznanie świadczenia świątecznego z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych

Proszę o przyznanie świadczenia świątecznego w związku ze  wzmożonymi wydatkami
w okresie świątecznym.

Proszę o przekazanie świadczenia na konto bankowe o numerze: 

 ….........................................................................................................................................

…...................................................
               (podpis wnioskodawcy)

Na  podstawie  kwot  bazowych  przyjętych  w  Załączniku  nr  3  do  Regulaminu  ZFŚS
przyznano dopłatę w wysokości:

…...............................................................................

….......................................................
        (podpis pracownika merytorycznego)
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