
 

ZARZĄDZENIE NR 1024/2020 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 29.04.2020 r. 
 

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 2020 r. poz. 733), 
art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 
oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1352, 1907, z 2020 r. poz. 278), 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 § 7 ust. 5 i 6 otrzymuje brzmienie: 
 
„5. Osoba uprawniona korzystająca z dofinansowania do form wypoczynku określonych 
 w § 5 ust. 1 lit. a - c, może otrzymać dofinansowanie tylko jeden raz w roku i tylko do jednej 
z form wypoczynku, z zastrzeżeniem dziecka, które może otrzymać dofinansowanie dwa razy 
w roku do takich samych lub różnych form wypoczynku, w terminie do 15 dni roboczych od 
dnia posiedzenia Komisji Socjalnej. Wnioski osób uprawnionych, złożone w okresie od 1 
stycznia do 30 kwietnia, zostaną rozpatrzone na pierwszym posiedzeniu Komisji Socjalnej po 
zatwierdzeniu planu rzeczowo-finansowego oraz tabeli dofinansowań na dany rok 
kalendarzowy.  
6. W przypadku, gdy w UMK pracują obydwoje rodzice dziecka, dofinansowanie do form 
wypoczynku określonych w § 5 ust. 1 lit. a - c dla dziecka, może być wypłacone, tylko 2 razy 
w roku, przy czym wniosek o takie dofinansowanie składa jedno z rodziców.”; 
 
2) § 8 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 8. 1. Pomoc rzeczowa i pieniężna (opodatkowana zgodnie z przepisami) przyznawana jest 
osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu w ciągu roku w przypadku: 
1) indywidualnych zdarzeń losowych, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby i śmierci do 
wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych); 
2) szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej do wysokości 2 500 zł 
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych); 
3) pomoc rzeczowa i pieniężna określona w pkt. 2 może być przyznawana nie częściej niż raz 
w roku kalendarzowym. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być udzielona pomoc w wysokości 
wyższej niż wymieniona w ust.1 ale nie większa niż kwota 6. 000 zł (słownie: sześć tysięcy 
złotych) w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Funduszu.”; 
 
3) w § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
 
„7. Wysokość pomocy na poszczególne cele mieszkaniowe wynosi: 
a) na zakup lub budowę domu oraz zakup/wykup mieszkania – do 30 000 zł / załącznik nr 6 do 
Regulaminu/,  



b) na zaadaptowanie pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne lub na 
przystosowanie lokali mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych – do 30 000 zł 
/załącznik nr 6 do Regulaminu/, 
c) na modernizację lub remont mieszkania lub domu jednorodzinnego – do 10 000 zł /załącznik 
nr 5 do Regulaminu/.”; 
 
4) 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; 
 
5) załącznik nr 5 do Regulaminu (umowa o przyznanie pomocy z ZFŚS na modernizację lub 
remont mieszkania lub domu jednorodzinnego) otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do 
niniejszego zarządzenia;  
 
6) załącznik nr 6 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (umowa  
o przyznanie pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe) otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do 
niniejszego zarządzenia; 
 
7) załącznik nr 7 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (plan 
rzeczowo-finansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 r.) otrzymuje 
brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


