
Załącznik nr 1  

do Regulaminu ZFŚS w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze 

 

Tabela wysokości dopłat i świadczeń z ZFŚS   

L.p. 

Wysokość 

dochodu na 

osobę w 

rodzinie  

 Wysokość dopłaty na osobę uprawnioną do: 

Dofinansowanie różnych form 

Działalność 

kulturalno-

oświatowa zakładu 

pracy:  bilety 

wstępu, wyjazdy na 

przedstawienia itp.  

 

Zapomogi/ 

zapomogi losowe* 

(zależnie od  

kwoty bazowej 

wynoszącej   

1000zł) 

 

Pomoc socjalna 

Zorganizowany 

wypoczynek dzieci i 

młodzieży  

Wypoczynek 

zorganizowany 

( również w formie 

turystyki grupowej) 

dla pracownika, 

emeryta, rencisty  

i jego rodziny 

Wypoczynek 

zorganizowany we 

własnym zakresie 

(zależnie od  

kwoty bazowej 

wynoszącej   

800zł) 

 

 

Świadczenie w związku  

ze zwiększonymi wydatkami 

w okresie jesienno – zimowym 

1.  
do 1500 zł netto 

85% usługi, ale nie więcej 

niż 800 zł netto 

100% usługi nie 

więcej niż 1500 zł 

netto 

100% 100% 100% 100% usługi  

2.  
do 2000 zł netto 

70% usługi, ale nie więcej 

niż 600 zł netto 

95% usługi nie 

więcej niż 1400 zł 

netto 

95% 95% 95% 95% usługi  

3.  
do 2500 zł netto 

60% usługi, ale nie więcej 

niż 500 zł netto 

90% usługi nie 

więcej niż 1300 zł 

netto 

90% 90% 90% 90% usługi  

4.  
do 3000 zł netto 

50% usługi, ale nie więcej 

niż 400 zł netto 

85% usługi nie 

więcej niż 1200 zł 

netto 

85% 85% 85% 85% usługi  

5.  
do 3500 zł netto 

40% usługi, ale nie więcej 

niż 300 zł netto 

80% usługi nie 

więcej niż 1100 zł 

netto 

80% 80% 80% 80% usługi  

6.  Powyżej 4000 zł 

netto 

30% usługi, ale nie więcej 

niż 200 zł netto 

75% usługi nie 

więcej niż 1000 zł 

netto 

70% 70% 70% 75% usługi  

* w odniesieniu do tzw. zapomóg losowych, wartość pomocy powinna być wypłacana zgodnie z progami dochodowymi zależnie od kwoty bazowej  może być zwiększona  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzję w indywidualnych sprawach podejmuje pracodawca w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym lub przedstawicielem 
pracowników 

Ustala się, że kwota pożyczki mieszkaniowej wynosi maksymalnie 6000 zł netto. 

Uzgodniono z przedstawicielami organizacji związkowych:                    …………………………………….                                                                               
                                                                                                                                                                                   (pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
                      (podpis przedstawiciela organizacji związkowych i pieczęć organizacji) 


