
ZARZĄDZENIE Nr 34/2022 
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 18 marca 2022 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 
1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746 i 2445) w związku 
z § 8 ust. 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym 
w Lodzi, 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 Lodzi, zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym 
w Łodzi, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 30/2017 Starosty Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi, zmienionym 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 2 stycznia 2020 r. 
i Zarządzeniem Nr 18/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„zakup paczki lub bonu, lub na świadczenie pieniężne z okazji świąt dla dziecka pracownika, 
zwane dalej „świadczeniem dla dziecka”;

2) § 17 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„W ramach świadczenia z Funduszu, o którym mowa w § 10 pkt 6 jedno świadczenie 
dla dziecka przysługuje uprawnionemu dziecku wymienionemu w § 9 ust. 2 pkt 1, w wieku 
od 2 do 16 lat tj. dziecku, które w danym roku kalendarzowym, w którym przysługuje 
świadczenie ukończyło lub ukończy 2. rok życia (pierwsze świadczenie) oraz do końca roku 
kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło lub ukończy 16. rok życia (ostatnie świadczenie) 
bez względu na to, czy obydwoje rodziców jest uprawnionych do korzystania ze środków 
tego Funduszu”;

3) § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Przyznanie i wysokość świadczeń, o których mowa w ust. 1-4, odbywa się na wniosek 
o przyznanie takiego świadczenia oraz uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej 
i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, a także od wielkości posiadanych 
środków na Funduszu w danym roku kalendarzowym. Wysokość każdego ze świadczeń 
oraz kryterium dochodowe, uprawniające do uzyskania danego świadczenia, będą ustalane 
w każdym roku odrębnym zarządzeniem Starosty Łódzkiego Wschodniego,”;

4) § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ Pożyczka może być udzielona najwcześniej po upływie 3-miesięcznego terminu od spłaty 
ostatniej raty uprzednio udzielonej pomocy, ale nie częściej niż raz na dwa lata z zastrzeżeniem 
ust. 6”;



5) § 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Pierwszeństwo w skorzystaniu z pożyczki na cele mieszkaniowe mają:

1) osoby uprawnione, u których miesięczny dochód brutto na członka rodziny wykazany
w oświadczeniu, o którym mowa w § 11 ust. 3, nie przekracza kwoty 2.000,00 zł brutto 
na miesiąc,

2) osoby dotknięte nieprzewidzianymi szkodami w zajmowanym mieszkaniu/domu.”

6) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Maksymalną wysokość udzielonej pożyczki określa się na kwotę 6.000,00 zł, przy czym górna 
granica wysokości pożyczki może być w danym roku kalendarzowym podwyższona, 
w zależności od posiadanych środków na Funduszu”;

7) Załącznik Nr 6 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi otrzymuje brzmienie zgodne z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia;

8) Załącznik Nr 7 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi otrzymuje brzmienie zgodne z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starostwa Powiatowego w Łodzi:

1. p. Izabela Banaszczyk

2. p. Anna Nowak

3. p. Tobiasz Puchalski

Uzgodniono z przedstawicielami pracowników



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Starosty 
Łódzkiego Wschodniego Nr 34/2022 
z dnia 18 marca 2022 r.

Załącznik Nr 6 
do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Starostwie Powiatowym w Łodzi

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

Nazwisko i imię..........................................................................................................................................................

Stanowisko, wydział, emeryt-rencista (wpisać odpowiednio).....................................................................................................

Umowa o pracę na czas nieokreślony/określony* do............................................................................................

Proszę o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości .................................................. z

(słownie złotych: ....................................................................................................................................................... )

która zostanie wydatkowana na następujący cel:.............................................................................................

Pożyczkę zobowiązuję się spłacić w...................... miesięcznych ratach.

Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka mojej rodziny (tylko uprawnionego zgodnie 
z zapisem § 9 Regulaminu):

1) zgodnie ze złożonym oświadczeniem o osiągniętych dochodach za................. rok:
a) nie przekroczy! kwoty 2.000,00 zł brutto/osobę
b) przekroczył kwotę 2.000,00 zł brutto/osobę

2) należy traktować, że przekroczył kwotę 2.000,00 zł brutto/osobę, gdyż od stąp iłem/an
od wykazania wysokości osiągniętych dochodów za............ rok

Dochód brutto ustalony został zgodnie z zapisami § 11 ust. 3 Regulaminu.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym wniosku.

data czytelny podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić



Informacja dotycząca ostatnio udzielonej pożyczki:

1. Data udzielenia ostatniej pożyczki (data zawarcia umowy)......................................................................

2. Okres spłaty ostatniej pożyczki (liczba miesięcy)......................................................................................

3. Data spłaty ostatniej pożyczki.......................................................................................................................

data czytelny podpis pracownika Wydz. Finansowo - Księgowego

Komisja Socjalna proponuje przyznać pożyczkę na cele mieszkaniowe:* 

w kwocie................................... zł (słownie zł:.............................................................................................................)

do spłaty w...................................... ratach

data podpis przewodniczącego Komisji Socjalnej

Komisja Socjalna proponuje nie przyznać pożyczki na cele mieszkaniowe z powodu:

data podpis przewodniczącego Komisji Socjalnej

Decyzja Pracodawcy:

- przyznano pożyczkę na cele mieszkaniowe w kwocie................................................................................. zł

(słownie zł:............................................................................................................................................................ )

do spłaty w............................. ratach.

- wniosek załatwiono odmownie

data podpis Starosty Łódzkiego Wschodniego 

niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Starosty 
Łódzkiego Wschodniego Nr 34/2022 
z dnia 18 marca 2022 r.

Załącznik Nr 7 
do Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Starostwie Powiatowym w Lodzi

Tabela dofinansowania 
wypoczynku zorganizowanego oraz wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie 

z ZFSS w Starostwie Powiatowym w Łodzi

1. TABELA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Maksymalna kwota wydatku 
na wypoczynek objęta 
dofinansowaniem w zł

Dochód na członka rodziny w zł
% dofinansowania 

ze środków Funduszu 
wypoczynku dzieci i młodzieży

2.000,00

do 2.000,00 30

2.000,01 -2.600,00 25

2.600,01 -3.000,00 20

powyżej 3.000,00 15

2. TABELA DLA PRACOWNIKÓW, EMERYTÓW I RENCISTÓW

Maksymalna kwota wydatku 
na wypoczynek objęta 
dofinansowaniem w zł

Dochód na członka rodziny w zł
% dofinansowania 

ze środków Funduszu wypoczynku 
sracowników, emerytów, rencistów

2.000,00

do 2.000,00 40

2.000,01 -2.600,00 35

2.600,01-3.000,00 30

powyżej 3.000,00 25

3. W przypadku wypoczynku zorganizowanego, gdy koszt wypoczynku jest wyższy niż maksymalna kwota 
wydatku na wypoczynek objęta dofinansowaniem, tj. 2.000,00 zł, podstawę obliczenia dofinansowania 
ze środków Funduszu stanowi ww. maksymalna kwota.

4. W przypadku wypoczynku zorganizowanego, gdy koszt wypoczynku jest niższy niż maksymalna kwota 
wydatku na wypoczynek objęta dofinansowaniem, tj. 2.000,00 zł, podstawę obliczenia dofinansowania 
ze środków Funduszu stanowi kwota wskazana w dokumencie zapłaty.

5. W przypadku wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie podstawę obliczenia dofinansowania 
ze środków Funduszu stanowi maksymalna kwota wydatku na wypoczynek objęta dofinansowaniem, 
tj. 2.000,00 zł.


