
 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 54/2017 

BURMISTRZA  KARCZEWA 

z dnia 20 kwietnia 2017 r.  

 
w sprawie  wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych 

 
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.
1
) zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącego 

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 15 lutego 2017 roku 

wprowadza się następującą zmianę polegającą na tym, że: 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje 

brzmienie, jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia. 
 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 
Burmistrz Karczewa  

inż. Władysław Dariusz Łokietek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i 2255. 



         Załącznik do Zarządzenia Nr 54//2017 

          Burmistrza Karczewa 

                                                                                                                                          z  dnia 20 kwietnia 2017 r.                                                          
 

Załącznik Nr 1  

do Regulaminu ZFŚS 

....................................................................................................                     

                           (imię i nazwisko) 

 .................................................................. 
                           (adres zamieszkania) 

.................................................................... 
                              (zakład pracy) 

    Burmistrz Karczewa 

  Administrator ZFŚS 

 
WNIOSEK 

o przyznanie świadczenia finansowego w  roku ……………… 

 

Wnoszę o udzielenie mi świadczenia ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych. 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym*: 

 
L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia 

dzieci 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce pracy/nauki 

     

     

     

     

     

     

 

Oświadczenie pracownika: 

 

Oświadczam, że  w okresie od 1 stycznia ................. roku do 31 grudnia ................. roku  

łączne dochody (pomniejszone o składki ZUS, a powiększone m.in. o świadczenie 

wychowawcze 500+) wszystkich wymienionych powyżej członków mojej rodziny, 

prowadzących wspólne gospodarstwo domowe wyniosły łącznie .................... zł, co stanowi, 

że średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny  wynosi .............................. zł. 

 

Powyższy dochód będzie stanowił podstawę do przyznania każdego ze świadczeń z ZFŚS w 

roku ....................... . 

W przypadku wykorzystania urlopu w okresie krótszym niż 14 dni kalendarzowych (10 dni 

roboczych) zobowiązuję się do zwrotu niesłusznie wypłaconego świadczenia. 

W przypadku powzięcia podejrzenia o podaniu nieprawdziwych informacji o wysokości 

dochodu, Administrator Funduszu może zażądać dostarczenia kopii zeznania podatkowego.  

Zgodnie z § 12 ust 3 i 4 Regulaminu podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym 

spowoduje konieczność zwrotu wypłaconego świadczenia oraz wykluczenie z możliwości 

skorzystania z funduszu na okres dwóch lat.  

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym wniosku.  

 

 

 

Karczew, ...........................................                                     .................................................... 
                                                                                                                                      (podpis pracownika) 

 

*Pod pojęciem gospodarstwa domowego należy rozumieć: współmałżonka, konkubenta/konkubinę, dzieci 

pozostające na utrzymaniu do czasu ukończenia nauki (nie dłużej niż do 25 roku życia - kawaler/panna), dzieci z 

orzeczeniem o niepełnosprawności bez względu na wiek, rodziców wnioskodawcy wymagających stałej opieki ze 

względu na wiek lub chorobę, za okazaniem zaświadczenia lekarskiego. 


