
                                                                                                             Załącznik Nr 6 do Regulaminu ZFŚS  
                                                                                                                                                  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                                                            

                                                                                                          w Żółkiewce 

 
Dofinansowanie poszczególnych form pomocy ze środków ZFŚS 

 
Tabela 1. Dofinansowanie wypoczynku letniego/zimowego organizowanego przez placówkę 
do tego  uprawnioną  
 
Średni dochód miesięczny brutto na osobę w 
rodzinie  

Kwota dofinansowania na dziecko  

Do kwoty najniższego wynagrodzenia 
obowiązującego w danym roku kalendarzowym  

 
90% kosztów ale nie więcej niż  1000,-zł  

Od kwoty najniższego wynagrodzenia 
obowiązującego w danym roku kalendarzowym 
do dwukrotności tej kwoty  

 
70% kosztów ale nie więcej niż 900,-zł  

Powyżej kwoty dwukrotności najniższego 
wynagrodzenia obowiązującego w danym roku 
kalendarzowym 

 
50% kosztów ale nie więcej niż 800,-zł  

 
Tabela 2. Dofinansowanie wypoczynku – wycieczki organizowanej przez szkołę  
 
 
Średni dochód miesięczny brutto na osobę w 
rodzinie  

 
Kwota dofinansowania na dziecko  

Do kwoty najniższego wynagrodzenia 
obowiązującego w danym roku kalendarzowym  

 
90% kosztów  

Od kwoty najniższego wynagrodzenia 
obowiązującego w danym roku kalendarzowym 
do dwukrotności tej kwoty  

 
70% kosztów  
 

Powyżej kwoty dwukrotności najniższego 
wynagrodzenia obowiązującego w danym roku 
kalendarzowym 

 
50% kosztów  
 

Suma dofinansowania nie wyższa niż 1000,-zł 

Tabela 3. Wysokość pomocy finansowej okazji zwiększonych wydatków  wiosennych i 
zimowych 
 
Próg 
docho
du 

Średni dochód miesięczny brutto na osobę w 
rodzinie 

 
Wysokość pomocy finansowej 

1 Do kwoty najniższego wynagrodzenia 
obowiązującego w danym roku kalendarzowym  

100%  
 

 
Wartość oznacza % kwoty 

wyjściowej*) 

2 Od kwoty najniższego wynagrodzenia 
obowiązującego w danym roku kalendarzowym 
do dwukrotności tej kwoty  

90% 

3 Powyżej kwoty dwukrotności najniższego 
wynagrodzenia obowiązującego w danym roku 
kalendarzowym 

80% 

*) kwota wyjściowa jest ustalana każdorazowo przez Dyrektora Szkoły  

 



Tabela 4. Wysokość maksymalnej zapomogi losowej 

Próg 
dochodu 

Średni dochód miesięczny brutto na osobę w rodzinie Wysokość zapomogi 
losowej  

1 Do kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego 
w danym roku kalendarzowym  

 
 

Do 100% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 

danym roku *) 

2 Od kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego 
w danym roku kalendarzowym do dwukrotności tej 
kwoty  

3 Powyżej kwoty dwukrotności najniższego 
wynagrodzenia obowiązującego w danym roku 
kalendarzowym 

*) wysokość zapomogi jest ustalana indywidualnie dla każdego przypadku  

Tabela 5. Wysokość oprocentowania pożyczek na cele mieszkaniowe  

Próg 
doch
odu 

Średni dochód miesięczny brutto na osobę w rodzinie Wysokość 
oprocentowania 
pożyczki  

1 Do kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku 
kalendarzowym  

2% 

2 Od kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku 
kalendarzowym do dwukrotności tej kwoty  

3% 

3 Powyżej kwoty dwukrotności najniższego wynagrodzenia 
obowiązującego w danym roku kalendarzowym 

4% 

 

Tabela 6. Maksymalne kwoty pożyczek na cele mieszkaniowe  

Rodzaj pożyczki Maksymalna kwota  
Remont lub modernizacja mieszkania lub domu jednorodzinnego 2000 zł  
Wykup mieszkania spółdzielczego, zakup mieszkania, domu 
jednorodzinnego lub budowa domu 

5 000 zł  

 

Tabela 7. Dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod 
gruszą” 

Próg 
docho
du 

Średni dochód miesięczny brutto na osobę w 
rodzinie 

Dofinansowanie do wypoczynku 
(14 dni kalendarzowe) 

1 Do kwoty najniższego wynagrodzenia 
obowiązującego w danym roku kalendarzowym  

100%  
 

 
Wartość oznacza % kwoty 

wyjściowej*) 

2 Od kwoty najniższego wynagrodzenia 
obowiązującego w danym roku kalendarzowym 
do dwukrotności tej kwoty  

90% 

3 Powyżej kwoty dwukrotności najniższego 
wynagrodzenia obowiązującego w danym roku 
kalendarzowym 

80% 

*) kwota wyjściowa jest ustalana każdorazowo przez Dyrektora Szkoły  



Tabela 8. Dofinansowanie do świadczeń w ramach prowadzonej działalności sportowo – 
rekreacyjnej, kulturalno – oświatowej, imprez turystyczno – krajoznawczych 

Próg 
dochodu 

Średni dochód miesięczny brutto na osobę w rodzinie Wysokość 
dofinansowania 

1 Do kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego 
w danym roku kalendarzowym  
 

 
Wysokość dofinansowania 
dla poszczególnych 
przedziałów jest określana 
jednorazowa dla każdej 
imprezy w zależności od 
posiadanych środków 
finansowych, biorąc pod 
uwagę sytuację materialną i 
rodzinną osób 
zainteresowanych (dwa 
razy w roku)  

2 Od kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego 
w danym roku kalendarzowym do dwukrotności tej 
kwoty  
 

3 Powyżej kwoty dwukrotności najniższego 
wynagrodzenia obowiązującego w danym roku 
kalendarzowym 

 


