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          Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS  

          CKZiU Nr 2 w Wadowicach 

 

Tabela wysokości  świadczeń finansowanych z  Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych 

 
1. Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”: 

 

 

Lp. Wysokość dochodu 

netto* na osobę 

Kwota dofinansowania ustalona na podstawie kwoty bazowej w 

danym roku na dane świadczenie 

1. Do 100 % 95 % 

2. Do 150 % 90 % 

3. Do 200 % 85 % 

4. Powyżej 200 % 80 % 

 

2. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży do 18 roku życia:  

 

Lp. Wysokość dochodu netto* na 

osobę 

Kwota dofinansowania ustalona na podstawie poniesionych 

kosztów ** 

1. Do 100 % Do 60 % 

2. Do 150 % Do 55 % 

3. Do 200 % Do 50 % 

4. Powyżej 200 % Do 45 % 

 

3.Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego w dni wolne od pracy przez zakład pracy w formie 

turystyki grupowej (wycieczki, rajdy itp.): 

 

Lp. Wysokość dochodu 

netto* na osobę 

Kwota dofinansowania ustalona na podstawie kwoty bazowej w 

danym roku na dane świadczenie 

1. Do 100 % 95 % 

2. Do 150 % 90 % 

3. Do 200 % 85 % 

4. Powyżej 200 % 80 % 

 

4. Dofinansowanie do działalności kulturalno – oświatowej, oraz sportowo – rekreacyjnej: 

 

Lp. Wysokość dochodu 

netto* na osobę 

Kwota dofinansowania ustalona na podstawie kwoty bazowej w 

danym roku na dane świadczenie 

1. Do 100 % 95 % 

2. Do 150 % 90 % 

3. Do 200 % 85 % 

4. Powyżej 200 % 80 % 

 

5. Dofinansowanie w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno – zimowym: 

 

Lp. Wysokość dochodu 

netto* na osobę 

Kwota dofinansowania ustalona na podstawie kwoty bazowej w 

danym roku na dane świadczenie 

1. Do 100 % 95 % 

2. Do 150 % 90 % 

3. Do 200 % 85 % 

4. Powyżej 200 % 80 % 
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6. Dofinansowanie do paczek mikołajkowych: 

 

Lp. Wysokość dochodu 

netto* na osobę 

Kwota dofinansowania ustalona na podstawie kwoty bazowej w 

danym roku na dane świadczenie 

1. Do 100 % 95 % 

2. Do 150 % 90 % 

3. Do 200 % 85 % 

4. Powyżej 200 % 80 % 

 
 

* Oznacza minimalne wynagrodzenie za pracę ogłoszone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej                    

od 01 stycznia danego roku 

 

** Kwotę dofinansowania oblicza się na podstawie faktycznie poniesionych kosztów. Koszty te jednak nie 

mogą być wyższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę w danym roku. 

 

Dofinansowanie, o którym mowa w § 13 ust. 5 jest niezależne od dochodu na osobę uprawnioną, jednak nie 

może przekroczyć 100% minimalnego wynagrodzenia brutto. 

 

Dofinansowanie, o którym mowa w § 13 ust. 6 jest niezależne od dochodu na osobę uprawnioną, jednak nie 

może przekroczyć 200% minimalnego wynagrodzenia brutto. 

 


