
ZARZĄDZENIE NR 1644/2022 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 14 czerwca 2022r. 
 

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 2022 r. poz. 559, 

583, 1005 i 1079), art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 530)  oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923), 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) § 7 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Organizator wycieczki zobowiązany jest do przedstawienia pracownikowi Stanowisk ds. 

Pracowniczych w Wydziale Organizacji i Nadzoru, nie później niż 5 dni roboczych przed 

ustalonym terminem płatności, kompletu dokumentów potwierdzających wszystkie 

poniesione wydatki związane z organizacją wycieczki (kopii faktur/rachunków/paragonów/ 

innych dowodów zapłaty). Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą być 

przedstawione w kopii, z zastrzeżeniem pkt 3. 

Celem rozliczenia przyznanego z Funduszu dofinansowania do wycieczki, organizator 

wycieczki przedstawia pracownikowi Stanowisk ds. Pracowniczych w Wydziale 

Organizacji i Nadzoru, w terminie określonym w zdaniu pierwszym:  

1) listę uczestników wycieczki (osób uprawnionych do dofinansowania z Funduszu  

i członków ich rodzin uprawnionych do korzystania z dofinansowania), 

2) oświadczenia o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny  

w odniesieniu do uczestników wycieczki,  

3) oryginały faktur/rachunków wystawionych przez wykonawcę usługi lub wykonawców 

usług na kwotę dofinansowania przyznanego z Funduszu, celem ich zapłaty”; 

  

2) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, może być udzielona pomoc w wysokości 

wyższej niż wymieniona w ust.1 ale nie większa niż kwota 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy  

złotych 00/100) w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Funduszu.”; 

 

3) załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (wniosek  

o przyznanie świadczenia) otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

 

4) załącznik nr 7 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (plan 

rzeczowo-finansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 r.) otrzymuje 

brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


