
Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS  

II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach 

 

 
 
 

 

Wysokość świadczeń o których mowa w § 12 ust. 1 – 9 Regulaminu Zakładowego  Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 18.01.2021 r. 

uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz wg progów dochodowych:  

 

1. Dofinansowanie do wypoczynku 

Próg 

dochodowy 

Dochód wraz z przysporzeniem na 

1 członka gospodarstwa 

domowego wykazany  

w Oświadczeniu wg Regulaminu 

ZFŚS 

Wysokość dofinansowania do: 

wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie tzw. 

„wczasów  pod gruszą” dla wnioskodawcy lub wypoczynku  

w formie turystyki grupowej organizowanej przez zakład pracy 

wypoczynku dziecka 

(wczasy, kolonie, obóz, zimowisko 

lub „wczasy pod gruszą”) 

I do 1000,00 zł do 1000 zł do 400 zł 

II powyżej 1000 zł do 2000,00 zł do 950 zł do 350 zł 

III powyżej 2000,00 do 2500,00 zł do 900 zł do 300 zł 

IV powyżej 2500,00 zł do 3500,00 zł do 850 zł do 250 zł 

V powyżej 3500,00 zł do 800 zł do 200 zł 
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2. Pozostałe dofinansowanie 

Próg 

dochodow

y 

Dochód wraz z przysporzeniem na 

1 członka gospodarstwa 

domowego wykazany  

w Oświadczeniu wg Regulaminu 

ZFŚS 

Wysokość dofinansowania do: 

zwiększone wydatki  

w okresie jesienno-

zimowym 

bilety na imprezy 

kulturalno-oświatowe, 

sportowe i turystyczne  

pomocy rzeczowej  

i finansowej w formie  

bezzwrotnych zapomóg socjalnych 

zapomogi 

losowe 

 

I do 1000,00 zł  do 800 zł do 200 zł do 1500 zł do 2000 zł 

II powyżej 1000 zł do 2000,00 zł do 750 zł do 160 zł do 1300  zł do 1800 zł 

III powyżej 2000,00 do 2500,00 zł do 700 zł do 140 zł do 1100  zł do 1600 zł 

IV powyżej 2500,00 zł do 3500,00 zł do 650 zł do 120 zł do 900  zł do 1400 zł 

V powyżej 3500,00 zł do 600 zł do 100 zł do 700  zł do 1200 zł 

 

3. Wysokość świadczenia materialnego w formie paczki okolicznościowej dla dziecka  

Próg 

dochodowy 

Dochód wraz z przysporzeniem na 1 członka gospodarstwa domowego wykazany w 

Oświadczeniu wg Regulaminu ZFŚS 
Wysokość dofinansowania do: 

I do 1500,00 zł  do 110 zł 

II powyżej 1500 zł do 2500,00 zł do 100 zł 

III powyżej 2500,00 zł do 90 zł 

 

 


