
Załącznik nr 3  
 

do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 

TABELA   NR 1. 

Wypoczynek pracowników organizowany przez Szkołę w formie turystyki grupowej w dni  

wolne od pracy: 

 

L.P. Dochód brutto na osobę w rodzinie  Wysokość 
dofinansowania 

1. do 1.700,00 złotych do 1000,00 zł 

2. od 1.701,00 złotych   do 2.000,00 złotych do 900,00 zł 

3. od 2.001,00 złotych   do 2.300,00 złotych do 800,00 zł 

4. powyżej  2.301,00 złotych do 700,00 zł 

 

TABELA    NR 2.  
Leczenie sanatoryjne: 
 

L.P. Dochód brutto na osobę w rodzinie  % poniesionych 
kosztów 

1. do 1.700,00 złotych do 50% 

2. od 1.701,00 złotych   do 2.000,00 złotych do 45% 

3. od 2.001,00 złotych   do 2.300,00 złotych do 40% 

4. powyżej  2.301,00 złotych do 35%  

 

Maksymalna dopłata do leczenia sanatoryjnego pracownika nie może przekroczyć 60% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 

TABELA    NR 3.  
Wypoczynek dzieci i młodzieży    
 

L.P. Dochód brutto na osobę w rodzinie  % poniesionych 
kosztów 

1. do 1.700,00 złotych do 50% 



2. od 1.701,00 złotych   do 2.000,00 złotych do 45% 

3. od 2.001,00 złotych   do 2.300,00 złotych do 40% 

4. powyżej  2.301,00 złotych do 35%  

 

Maksymalna dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży nie może przekroczyć 60%      

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 

TABELA    NR 4.  
Zapomoga socjalna przyznawana w przypadku trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej  

w tym długotrwałej choroby: 

 

L.P. Dochód brutto na osobę w rodzinie  Wysokość świadczenia  

w złotych 

1. do 1.700,00 złotych  1.500,00 złotych 

2. od 1.701,00 złotych   do 2.000,00 złotych  1.200,00 złotych 

3. od 2.001,00 złotych   do 2.300,00 złotych   1.000,00 złotych 

4. powyżej  2.301,00 złotych   800,00 złotych 

 

 

TABELA    NR 5.  
Zapomoga losowa w przypadku zgonu najbliższej osoby 

 

L.P. Dochód brutto na osobę w rodzinie  Wysokość świadczenia w 
złotych 

1. do 1.700,00 złotych 1000,00 złotych 

2. od 1.701,00 złotych   do 2.000,00 złotych 900,00 złotych 

3. od 2.001,00 złotych   do 2.300,00 złotych 800,00 złotych 

4. powyżej  2.301,00 złotych 700,00 złotych 

 

 
 
 
 



TABELA    NR 6.  
Zapomoga losowa przyznawana w przypadku klęski żywiołowej włamania do  

mieszkania i  kradzieży:  

 

L.P. Dochód brutto na osobę w rodzinie  Wysokość świadczenia w 
złotych 

1. do 1.700,00 złotych do 2000,00 złotych 

2. od 1.701,00 złotych   do 2.000,00 złotych  do 1.800,00 złotych 

3. od 2.001,00 złotych   do 2.300,00 złotych  do 1.500,00 złotych 

4. powyżej  2.301,00 złotych  do 1.200,00 złotych 

 

TABELA    NR 7.  
Opieka nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach:  

 

L.P. Dochód brutto na osobę w rodzinie  Wysokość świadczenia w 
złotych 

1. do 1.700,00 złotych do 600,00 złotych 

2. od 1.701,00 złotych   do 2.000,00 złotych do 500,00 złotych 

3. od 2.001,00 złotych   do 2.300,00 złotych  do 400,00 złotych 

4. powyżej  2.301,00 złotych  do 300,00 złotych 

 
TABELA    NR 8.  
Pomoc finansowa na Święta. 

 

L.P. Dochód brutto na osobę w rodzinie  Wysokość świadczenia w 
złotych 

1. do 1.700,00 złotych do 1300,00 złotych 

2. od 1.701,00 złotych   do 2.000,00 złotych do 1200,00 złotych 

3. od 2.001,00 złotych   do 2.300,00 złotych  do 1100,00 złotych 

4. powyżej  2.301,00 złotych  do 1000,00 złotych 

 

 
 
 



TABELA    NR 9.  
Wypoczynek indywidualny pracowników. 

 

L.P. Dochód brutto na osobę w rodzinie  Wysokość świadczenia w 
złotych 

1. do 1.700,00 złotych  do 600,00 złotych 

2. od 1.701,00 złotych   do 2.000,00 złotych  do 550,00 złotych 

3. od 2.001,00 złotych   do 2.300,00 złotych  do 500,00 złotych 

4. powyżej  2.301,00 złotych  do 450,00 złotych 

 

 

 

Wysokość pożyczek mieszkaniowych:   

 

Przyjmuje się, że maksymalna wysokość pomocy na poszczególne cele mieszkaniowe  

nie może przekroczyć: 

a) na budowę domu jednorodzinnego, na kupno mieszkania, modernizację, adaptację lokali       

    niemieszkalnych   - do  10. 000,00 złotych.  

              b) na remont mieszkania  - do  7. 000,00 złotych.  

 

 

 

 

 

 

 


