
                                                                                                                                                         Załącznik nr  5                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                    do Regulaminu Zakładowego                                                                                              

                                                                                                            Funduszu Świadczeń Socjalnych 
TABELE 

WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ FINANSOWYCH Z ZFŚS 

I DOPŁAT DO TYCH ŚWIADCZEŃ 

 

 

Wysokość pożyczki przyznawanej na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS wynosi: 

 

Pożyczka na remont mieszkania - 9.000,- 

Pożyczka na budowę i remont domu - 10.000,- 

 

 

Tabela nr 1 

Wysokość dopłaty ponoszonej przez uprawnionego do korzystania z ZFŚS na 

organizowane wycieczki krajowej i zagranicznej organizowanej w PSP nr 4 w Ostrowcu 

Świętokrzyskim oraz do biletów na imprezy określone w 14 p. 1, 3 i 5 niniejszego 

regulaminu 

Próg dochodu Średni dochód brutto na 

osobę w rodzinie 

Wysokość dopłaty 

pracownika 

I 0 – 2500 zł 5 % 

II 2501 – 4000 zł 10 % 

III powyżej 4001 zł 15 % 

 

Tabela nr 2 

wysokości udzielanej pomocy w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie 

jesienno-zimowym 

Próg dochodu Średni dochód brutto na 

osobę w rodzinie 

Wysokość pomocy 

I 0 – 2500 zł 700,00 zł 

II 2501 – 4000 zł 650,00 zł 

III powyżej 4001 zł 600,00 zł 



 

Tabela nr 3 

wysokości udzielanej pomocy materialnej, finansowej lub rzeczowej w związku z trudną 

sytuacją rodzinną, osobistą i materialną (tzn. zapomogi zwykłe) oraz w związku 

 z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi lub śmiercią  

(tzw. zapomogi losowe) 

Próg dochodu 
Średni dochód brutto na 

osobę w rodzinie 
Wysokość pomocy 

I 0 – 2500 zł 1000 zł 

II 2501 – 4000 zł 900 zł 

III powyżej 4001 zł 800 zł 

 

 

Tabela nr 4 

dopłata pracodawcy do wycieczki organizowanej przez inną placówkę oświatową 

podległą Gminie Ostrowiec Świętokrzyski 

Próg dochodu Średni dochód brutto na 

osobę w rodzinie 

Wysokość dopłaty 

pracownika 

I 0 – 2500 zł 90 % 

II 2501 – 4000 zł 80 % 

III powyżej 4001 zł 70 % 

Górna granica łącznej kwoty dofinansowania nie może przekraczać kwoty 2000 zł 

 

Tabela nr 5 

Wysokość dopłaty do wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci pracowników 

Próg dochodu Średni dochód brutto na 

osobę w rodzinie 

Wysokość dopłaty 

pracownika 

I 0 – 2500 zł 80 % 

II 2501 – 4000 zł 70 % 

III powyżej 4001 zł 60 % 

Świadczenie przysługuje raz w roku. Wniosek należy złożyć do 30 maja w przypadku 

wypoczynku letniego lub do 30 grudnia w przypadku wypoczynku zimowego. 

 Fakturę VAT należy przedstawić w terminie 14 dni od zakończenia wypoczynku. 



 

 

Tabela nr 6 

Wysokość dochodu brutto do otrzymania karnetu 

Próg dochodu Średni dochód brutto na 

osobę w rodzinie 

Wysokość dopłaty 

pracownika 

I 0 – 2500 zł 80 % 

II 2501 – 4000 zł 75 % 

III powyżej 4001 zł 70 % 

 

 

Tabela nr 7 

Wysokość dopłaty do wypoczynku dla osób uprawnionych (tzw. „wczasy pod gruszą”) 

Próg dochodu Średni dochód brutto na 

osobę w rodzinie 

Wysokość dopłaty 

pracownika 

I 0 – 2500 zł 1000 zł 

II 2501 – 4000 zł 900 zł 

III powyżej 4001 zł 800 zł 

Dla pracowników administracji i obsługi warunkiem przyznawania świadczenia jest 

korzystanie w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co 

najmniej z 14 kolejnych dni kalendarzowych 
 

 


