
Zarządzenie nr 14/2020 

Starosty Jarocińskiego 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

 

w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie 

 Na podstawie § 48 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 85/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 maja 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz art. 8 

ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1352, ze zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącym załącznik do 

Zarządzenia nr 2/10 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2010 r., zmienionego 

Zarządzeniem nr 6/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. , oraz Zarządzeniem 

nr 81/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 

§ 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8.1 Podstawę do wyliczenia wysokości pomocy socjalnej przyznawanej osobom uprawnionym 

do korzystania z Funduszu stanowi wysokość 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę 
obowiązująca w dniu 1 stycznia danego roku przemnożona przez odpowiedni wskaźnik 

procentowy, określony w dalszych postanowieniach regulaminu.  

2. Ilekroć w regulaminie używa się pojęcia „minimalne wynagrodzenie za pracę”, rozumie się 
przez to wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz.2177, ze zm.). 

 

§ 12 otrzymuje brzmienie:   

   „§ 12 Osoba składająca oświadczenie określa wysokość średniego miesięcznego dochodu 

przypadającego na osobę w rodzinie, poprzez zaliczenie go do jednego z trzech przedziałów: 

1) dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 80% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, 
2) dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi powyżej 80% i nie więcej niż 130% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
3) dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi powyżej 130% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. 
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od jego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie. 

 

 

 

 

 

Uzgodniono z przedstawicielem pracowników  

Wiesławem Ratajczakiem          


