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ZARZĄDZENIE Nr 768/2019 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 09.04.2019 r. 

«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 
 

zmieniające zarządzenie Nr 896/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 
506), art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1260 i 1669) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1316, 1608, 1669 i 2435), 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 § 5 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 
„b) wypoczynek dzieci i młodzieży, opłacony indywidualnie przez osobę uprawnioną do 
korzystania z Funduszu i posiadającą na tę okoliczność rachunek lub inny dokument 
potwierdzający czas trwania i koszt wypoczynku oraz zaświadczenie potwierdzające, że 
podmiot organizujący wypoczynek jest uprawiony do prowadzenia działalności 
wypoczynkowej,”; 
2) załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (wniosek  
o przyznanie świadczenia socjalnego) otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego 
zarządzenia; 
3) załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (wniosek  
o udzielenie pomocy na cele mieszkaniowe) otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do 
niniejszego zarządzenia; 
4) załącznik nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tabela 
dopłat z ZFŚS do różnych usług socjalnych) 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 2019 r.) otrzymuje brzmienie       
załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


