
ZARZĄDZENIE Nr 107/2021 
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia tabeli dochodowej stanowiącej podstawę do obliczania wysokości 
udzielanych świadczeń pieniężnych wypłacanych

ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021 r.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu 
Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746) oraz § 17 ust. 5 Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 30/2017 
Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi, zmienionego 
Zarządzeniem Nr 103/2017 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 października 2017 r.; 
Zarządzeniem Nr 124/2017 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 grudnia 2017 r.; Zarządzeniem 
Nr 31/2019 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 4 marca 2019 r.; Zarządzeniem Nr 55/2019 
Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 maja 2019 r.; Zarządzeniem Nr 1/2020 Starosty Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 2stycznia 2020 r.; Zrządzeniem Nr 18/2021 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 
28 stycznia 2021 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam w 2021 r. tabelę dochodową stanowiącą podstawę do obliczania wysokości 
udzielanych świadczeń pieniężnych pracownikom Starostwa Powiatowego w Łodzi:

1) związanych ze zwiększonymi wydatkami w okresie Dnia Św. Mikołaja i Świąt Bożego 
Narodzenia;

2) dla uprawnionych dzieci pracowników z okazji Dnia Św. Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia.
2. Zróżnicowanie wysokości świadczeń pieniężnych w poszczególnych grupach dochodowych 
przedstawia tabela w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Świadczenia pieniężne w okresie wzmożonych wydatków z okazji Dnia Św. Mikołaja 
i Świąt Bożego Narodzenia w 2021 r. dla uprawnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi 
(w tym emerytów i rencistów) przyznawane będą na wniosek, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 
do niniejszego Zarządzenia.

2. Świadczenia pieniężne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 przyznawane będą na wniosek, którego 
wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 należy złożyć do specjalisty ds. kadr, w Wydziale 
Organizacyjnym najpóźniej do dnia 1 grudnia 2021 r.

4. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 3 mogą pozostać bez rozpatrzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Komisji Socjalnej Starostwa Powiatowego w Łodzi.

8 4_Zarzad7enie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzgodniono z przedstawicielami pracowników 
Starostwa Powiatowego w Łodzi:



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Starosty
Łódzkiego Wschodniego Nr 107/2021 
z dnia 26 listopada 2021 r.

TABELA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z ZFŚS W 2021 R. 

W PODZIALE NA GRUPY DOCHODOWE

Dochód na członka rodziny w zł

Wysokość świadczeń pieniężnych związanych ze wzmożonymi 
wydatkami z okazji Dnia Św. Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia

dla pracowników
( w tym dla emerytów i rencistów) dla dzieci pracowników

1 2 3

do 2.000,00 1.000,00 zł 350,00 zł

2.000,01-2.600,00 950,00 zł 330,00 zł

2.600,01 -3.000,00 900,00 zł 310,00 zł

powyżej 3.000,00 zł 800,00 zł 290,00 zł



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Starosty
Łódzkiego Wschodniego Nr 107/2021 
z dnia 26 listopada 2021 r.

Łódź, dnia...........................................

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Komórka organizacyjna

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO 
z okazji Dnia Św. Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia 

dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi (w tym emerytów i rencistów)

Wnoszę o przyznanie świadczenia pieniężnego z ZFŚS w związku ze wzmożonymi wydatkami 

z okazji Dnia Św. Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia w 2021 r..

Data i czytelny podpis wnioskodawcy

Dotyczy emerytów/rencistów

Jestem emerytem/rencistą* Starostwa Powiatowego w Łodzi

(proszę podać numer świadczenia emerytalnego lub rentowego)

Oświadczam, że nie zawiesiłem/am wypłaty emerytury/renty w celu podjęcia pracy u innego pracodawcy.

*) niepotrzebne skreślić

Data i czytelny podpis wnioskodawcy



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z przepisami RODO* informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łódzki Wschodni. Siedzibą Starosty jest 

Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-113 Łódź ul. H. Sienkiewicza 3.
2. Administrator informuje, że w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: .iod@lodzkiwschodni.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami 

prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Celem gromadzenia Pani/Pana danych osobowych jest przyznawanie ulgowych usług i świadczeń, dopłat 

z funduszu i ustalenie ich wysokości oraz pomoc na cele mieszkaniowe, tj. realizacja zadań/uprawnień 
wynikających z ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

6. Obowiązujące przepisy prawa wskazują, w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych 
osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

7. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania/uprawnienia 
wynikającego z ustawy wskazanej w pkt. 4 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu 
danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane - na podstawie przepisów prawa.

8. Przewidywani odbiorcy danych: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, komornicy, Regionalna 
Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy.

9. Każda osoba ma prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania;
b) do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia 

danych, chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, jeżeli stwierdzi, 

że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celu wskazanego 

w pkt. 4, a wymóg podania przez Panią/Pana tych danych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów 
prawa, o których mowa w pkt. 4.

Zapoznałam/em się z powyższą klauzulą

Data i czytelny podpis wnioskodawcy

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (DE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

mailto:iod@lodzkiwschodni.pl


Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Starosty 
Łódzkiego Wschodniego Nr 107/2021 
z dnia 26 listopada 2021 r.

Łódź, dnia.......................................................

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Komórka organizacyjna

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO 

z okazji Dnia Św. Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia 
dla uprawnionych dzieci pracowników

Proszę o przyznanie świadczenia socjalnego finansowanego w formie pieniężnej z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Łodzi dla uprawnionych dzieci 
pracowników* z okazji Dnia Św. Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia

1......................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka wiek

2.............................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka wiek

3 
Imię i nazwisko dziecka wiek

Data i czytelny podpis wnioskodawcy

*w ramach świadczenia z Funduszu, świadczenie pieniężne przysługuje uprawnionemu dziecku w wieku od 2 do 16 lat, tj. 
dziecku, które w danym roku kalendarzowym, w którym przysługuje świadczenie ukończyło lub ukończy 2. rok życia 
oraz do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło lub ukończy 16 rok życia


