
ZARZĄDZENIE nr ND.0101.9.2022
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W RADOMSKU 
z dnia 23 lutego 2022 r. roku

w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku stanowiącym 
załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Radomsku nr ND.0101.4.2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku

na podstawie § 11 ust. 6 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Radomsku, § 3 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Radomsku w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746, z późn. 
zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 263, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W związku ze stanem epidemiologicznym związanym z COVID-19 
w Regulaminie korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącym 
załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku 
ND.0101.4.2022 z dnia 27 stycznia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Dofinansowanie działalności 
kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej między innymi: wycieczek, 
wyjazdów na imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz biletów wstępu lub karnetów na 
różnego rodzaju imprezy, np. sportowe, rekreacyjne organizowane przez 
pracodawcę lub we własnym zakresie przez osobę uprawnioną”.

2) W § 9 ust. 2.1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Wydzielone na ten cel środki 
Funduszu pozostają do wykorzystania sukcesywnie w poszczególnych kwartałach 
roku z zastrzeżeniem, iż dofinansowanie działalności wskazanej w § 6 ust. 3 
Regulaminu następuje do 31 października 2022 r.”.

3) § 9 ust. 2 dodaje się ppkt 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 w brzmieniu: 
„2.3 Wnioski o dopłaty do zorganizowanego we własnym zakresie przez osobę 
uprawnioną wraz z oryginałem faktury VAT lub innym dokumentem  
o równoważnej wartości dowodowej należy składać w terminie do 31 października 
2022 roku.
2.4 Z dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej 
określonej w § 9 ust 3 Regulaminu uprawione osoby mogą korzystać raz w roku, 
z zastrzeżeniem zwrotu do wysokości kwoty z jednego dowodu księgowego. 
Wysokość dofinansowania z ZFŚS do zorganizowanego we własnym zakresie przez 
osobę uprawnioną nie może przekroczyć wysokości kwoty wydzielonej z Funduszu 
(kwoty bazowej).
2.5. W zależności od dochodu na osobę w rodzinie ustala się następujące 
wysokości dofinansowania działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-
rekreacyjnej z ZFŚS dla osoby uprawnionej stanowiące kwotę bazową:

                       - I grupa -           do 100 % kwoty bazowej,
                       - II grupa -   do 90 % kwoty bazowej,
                       - III grupa -  do 80 % kwoty bazowej,
                       - IV grupa - do 70 % kwoty bazowej.”



    2.6. Kwota dofinansowania nie może być wyższa od kwoty wynikającej 
    z przedstawionej faktury, rachunku czy innego dokumentu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Socjalnej. 

§ 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą do 
dnia 31 grudnia 2022r.
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