
ZARZĄDZENIE Nr 164/2021 
 BURMISTRZA KARCZEWA 
 z dnia 3 grudnia 2021 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych 

 
Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 746), §6 ust 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 
pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie, Centrum Kultury i Sportu, Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Karczewie, Grupy Remontowej stanowiącego załącznik do Zarządzenia 
Burmistrza Karczewa Nr 44/2020 z dnia 14 maja 2020 r. oraz umowy nr 72/2017 o wspólnym 
prowadzeniu działalności socjalnej zawartej w dniu 15 lutego 2017 r. wraz ze zmianą zawartą 
w aneksie nr 1/2020 z dnia 14 maja 2020 r. zarządza się, co następuje: 
 

§1. W Załączniku nr 3 do Regulaminu ZFŚS Zarządzenia nr 44/2020 Burmistrza Karczewa z 
dnia 14 maja 2020 r. tabela 2 na rok 2021 wprowadza się tabele świadczeń o brzmieniu 
określonym poniżej. Tabela świadczeń ma charakter przejściowy i obowiązuje jedynie w 
okresie grudnia 2021r., po jego upływie stosuje się wysokość świadczenia w brzmieniu 
pierwotnym.: 

TABELA 2 

określająca maksymalną kwotę pomocy finansowej lub rzeczowej 
 

PRACOWNICY 

Lp. Dochód brutto na członka rodziny Wysokość świadczenia 

1 poniżej 2000,00 zł 1000 

2 2000,01 – 3500,00 zł 900 

3 3500,01zł - 5000,00 zł 800 

4 powyżej 5000,01 zł 650 

 
 

EMERYCI 

Lp. Dochód brutto na członka rodziny Wysokość świadczenia 

1 poniżej 2000,00 zł 400 

2 powyżej 2000,01 zł 350 

 
§2 Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.  

 
§3 Zmiany do Zarządzenia i Regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania. 

 
Burmistrz Karczewa 
Michał Rudzki 



ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA 164/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. 

 

 

Załącznika Nr 5 

do Regulaminu ZFŚS 

 

 
.................................................................                            Karczew ………………………… 
                         imię i nazwisko 

 

................................................................. 
                      adres zamieszkania 

 

................................................................. 
                  nazwa zakładu pracy 

 

................................................................. 
    numer konta bankowego dot. emeryta/rencisty 

      

   Burmistrz Karczewa 

  Administrator ZFŚS 

 

 

 

W N I O S E K 

 

o przyznanie świadczenia finansowego w roku ………………….. 

 

Wnoszę o udzielenie mi świadczenia ze środków ZFŚS na uzupełnienie dochodów w związku 

z organizacją Świąt Bożego Narodzenia. 

            

        …………………………….. 
/podpis wnioskodawcy/ 

 

 

 

 

Oświadczenie w przypadku emeryta/rencisty*: 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem, emerytem/rencistą* i nigdzie nie jestem zatrudniony 

 
 

…………………………….. 
                   /podpis wnioskodawcy/ 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

WYPEŁNIA KOMISJA SOCJALNA 

 

Przyznano świadczenie socjalne w wysokości…………… zł 

 

…………………………….. 
                   /podpis Przewodniczącego Komisji/ 
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