
Załącznik nr 2 

 

Tabela wysokości świadczeń finansowanych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń 

 
Średni dochód brutto na osobę  

w rodzinie.  

do 1 800 zł 
1 801- 

2 300 zł 

2 301- 

2 800 zł 

2801- 

3 300 zł 

powyżej  

3300 zł 

Próg dochodu  I. II. III. IV. V. 

1. Udzielanie pomocy 
rzeczowej i finansowej, 
przeznaczonej dla osób 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej w formie 
zapomóg bezzwrotnych. 

1.1. wysokość 

tzw. zapomogi 

zwykłej 

do 1 300 zł do 1 100 zł do 900 zł do 700 zł do 500 zł 

1.2. wysokość 

zapomogi 

losowej 

do 5 000 zł do 4 500 zł do 4 000 zł do 3 600 zł do 3 200 zł 

2. Dofinansowanie do krajowych  
i zagranicznych wczasów pracowniczych oraz 
wypoczynku urlopowego organizowanego we 
własnym zakresie /tzw. wczasy pod gruszą/ 
przez pracownika, emeryta i rencistę, któremu 
z odpisu nie jest wypłacane świadczenie 
urlopowe na zasadach określonych w art. 53. 
ust. 1a Karty Nauczyciela. 

do 840 zł do 750 zł do 670 zł do 600 zł do 540 zł 

3.       Dofinansowanie do zorganizowanego 
krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci  
i młodzieży w formie: kolonii wypoczynkowych  
i zdrowotnych, obozów i zimowisk oraz 
kilkudniowych wycieczek. 

do 450 zł do 400 zł. do 350 zł. do 300 zł. do 250 zł 

4. Dofinansowanie do wczasów profilaktyczno-
leczniczych, sanatorium, turnusów 
rehabilitacyjnych. 

do 400 zł do 350 zł do 300 zł do 250 zł do 200 zł 

5. Pomoc rzeczowa i finansowa w związku ze 
zwiększonymi wydatkami świątecznymi,   
przyznawana osobom uprawnionym do 
korzystania z Funduszu, o których mowa w § 5 
Regulaminu ZFŚS. 

do 790 zł do 760 zł do 730 zł do 700 zł do 670 zł 

6. Dofinansowanie działalności kulturalno-
oświatowej, sportowej i rekreacyjno-
turystycznej organizowanej przez zakład pracy.  

do 100% do 95% do 90% do 85% do 80% 

7. Dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od 
pracy, organizowanego w formie turystyki 
grupowej, przez zakład pracy 

do  100  % do 95 % do 90 % do  85 % do 80 % 

 


