
ZARZĄDZENIE Nr 776/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 23.03.2018 r.
zmieniające zarządzenie Nr 896/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 i 2232 z 2018 r. poz. 130), art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60 i 1930) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191, 2371), zarządza się, co 
następuje:

§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta 
Krakowa stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 896/2010 Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 9:
a)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wysokość oprocentowania od kwot udzielonych pożyczek wynosi: 2 % w skali roku 
dla pożyczkobiorcy posiadającego dochód powyżej 150 % obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, oraz 1% dla pożyczkobiorcy z dochodem poniżej 150 % 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zasada naliczania odsetek od udzielanych pożyczek: w pierwszym roku spłaty 
pożyczki odpowiednio 2% lub 1 % odsetek liczy się od kwoty udzielonej pożyczki, 
w następnych latach odsetki w powyższej wysokości liczy się od kwoty niespłaconej 
pożyczki.”,
c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Okres spłaty dla pożyczek wymienionych w ust. 7 pkt a - b wynosi 4 lata (48 rat), 
dla pożyczki wymienionej w ust. 7 pkt c - 2 lata (24 raty).”,
d) ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Pożyczkobiorca ma możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki na swój pisemny 
wniosek. W tym przypadku nastąpi skorygowanie odsetek do okresu faktycznej spłaty.”;

2) załącznik nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tabela 
dopłat z ZFŚS do różnych usług socjalnych) otrzymuje brzmienie załącznika nr 1                  
do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 5 do Regulaminu (umowa o przyznanie pomocy z ZFŚS na modernizacje lub 
remont mieszkania lub domu jednorodzinnego) otrzymuje brzmienie załącznika nr 2             
do niniejszego zarządzenia; 
4) załącznik nr 6 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (umowa             
o przyznanie pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe) otrzymuje brzmienie załącznika nr 3        
do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 7 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (plan rzeczowo-
finansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2018 r.) otrzymuje brzmienie
załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




