
Zarządzenie Nr 1/2018 
Starosty Jarocińskiego 

z dnia 2 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat na 2018r.

Na podstawie § 7 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 2/2010 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 
20l0r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zgodnie z § 8.1 ust. 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
informuje się, że: minimalne wynagrodzenie za pracę w dniu 1 stycznia 2018r. wynosiło 
2 100,00 zł. Podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 
godzinowej w 2018 r. (Dz. U. 2017, poz. 1747).

§ 2.1. Ustala się tabelę dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

1/ Tabela kryteriów przyznawania paczek, bonów towarowych:

Lp. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie Dopłata w kwocie

1 do 2 100,00 250,00

2 od 2 100,01 do 3 150,00 220,00

3 powyżej 3 150,00 200,00

2/ Tabela dopłat do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie:

3/ Tabela dopłat do wycieczki

Lp. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie dopłata w kwocie

1 do 2 100,00 600,00

2 od 2 100,01 do 3 150,00 500,00

3 powyżej 3 150,00 300,00

2. Maksymalne kwoty pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Lp. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie dopłata w kwocie

1 do 2 100,00 100,00

2 od 2 100,01 do 3 150,00 150,00

3 powyżej 3 150,00 200,00

osobom uprawnionym w 2018r. :



1/ Pomoc na cele mieszkaniowe - remont i modernizację domu lub mieszkania 
w kwocie 5.000,00 zł.

2/ Pomoc na inne cele :

a/ zapomoga w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi (klęski żywiołowe,
długotrwałe choroby i śmierci) /2 100,00x2,0/ -4 200,00 zł,

b/ zapomoga w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej
/2 100,00x1,5/ -3 150,00 zł,

c/ zapomoga w związku z okresowo występującymi trudnościami życiowymi i
materialnymi / 2 100,00x 1,0/ - 2 100,00 zł,

§ 3. Jeżeli sytuacja finansowa funduszu zezwala, z funduszu mogą zostać pokryte koszty 

zakupu imprez w wysokości 100%.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2017r.

w sprawie ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych oraz tabeli dopłat na 2017r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 01 stycznia 2018r.
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