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ZałącznikNr 4
do Regulaminu ZFŚS

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

zdnia 12-02-2010 r.

TABELE

vvYsoKoŚcl ŚwnDcZEŃ FlNANsoWANYcH z zFŚs
l DoPŁAT Do TYCH sWlADczEN

TABELA Nrl

Dopłaty do wypoczynku krajowego izagranicznego _ wypoczynku letniego i
zimowego dla dzieci i młodzieży

( $ 9 ust.l , pkt.2, lit.a Regulaminu)

(kolonie, obozy, zimowiska,wyjazdy klimatycznę- zielone szkoły - połączone z
nauką lub leczeniem' itp.)

Próg

dochodu

Sredni dochód brutto na 1

osobę w rodzinie stanowiący
odpowiedni % minimalnego
wynagrodzenla za pracę
obowiązującego w dniu 1

stvcznia daneso roku

Wysokośó
refundacji
podanaw oń

I do 80% do 80 7o

il powyzej 80% do I50oń do 70 oń

n powyżej r50% do 200Yo do 60 oń

IV powyżej 200% do 507o

* odpłatność jest obliczana od faktycznie poniesionego kosztu
wypoczynku(łącznie z VAT) ale nie większego ntż 600,-zł. na
iedną osobę uprawnioną.
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TABELA Nr2

DopłaĘ do wypoczynku krajoweg o i zagranicznego

( $ 9 ust.l ,PW.2,lit.b Regulaminu)

(wczasy, wczasy profilakty czno-Ięcznicze, sanatoria' wycieczki ' 
itp')

v
WysokoŚć
refundacji

podana w Yo

iedni dochod brutto na 1

osobę w rodzinie stanowiący
odpowiedni oń minimalnego
wynagrodzeniaza pracę

obowiązującego w dniu 1

do 50 %o

do 40 o/o
powyżej I00% do 2000ń

do 30 7opowyżej Ż00%

W p.ą,p"dku gdy członkiem rodziny
(uprawnionym do pomocy socjalnej)
j est osoba z orzeczonym znacznym
stopniem niepełnosprawności, próg

doóhodowy dla tej rodziny (osoby)

ulega podwyższeniu o 30%'

cznie Poniesionego kosztu

*ypo.'vnLu (łącrnie z VAT) alę nie większego niż 1'000'_zł na
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TABELA Nr3

DopłaĘ do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

(tzw.wczasy pod gruszą)

( $ 9 ust.l ,pkt.Ż,lit.c Regulaminu)

Dopłata za
wypoczynek

podana w zł.

redni dochód brutto na 1

osobę w rodzinie stanowiący
odpowiedni oń minimalnego
wynagrodzeniaza placę
obowiązującego w dniu 1

stvcznia danego roku
do 1000o-złoĘchdo 100%

do 800,-złoĘchpowyżej 100% do 2000ń

do 600,-złoĘchpowyzej 200%

* Podana wysokośó
dopłaty
przyznawana jest na
całą rodzinę, w
jednej kwocie, a

wysokość kwoty
dopłaty zaleŻy tylko
od wysokości
dochodu, a nie ilości
osób uorawnionych.

W przypadku' gdy człoŃiem
r odziny (uprawnionYm do
pomocy socjalnej) jest osoba.z
or ze azony m znacznym stoPnr em

niepełnosprawności, próg
dochodowy dla tej rodzinY
(osoby) ulega podwyższeniu o
30%.

@co najmniej 7 dni kalęndarzowych
Ńu w roku
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TABELA Nr4

Dopłaty do świadczeń w ramach prowadzonej działalności
sportowo-rekreacyjnej i kulturalno oświatowej

( $ 9 ust.l, pkt.3 i 4 Regulaminu )

L.p.

Sredni dochód brutto na 1 osobę
w rodzinie stanowiący
odpowi edn i oń mtnimalne go

wynagrodzeniaza pracę
obowiązującego w dniu 1

stycznia danego roku

Wysokośó
refundacji podana

%

1 do 200Yo do 100 7o

2 powyzej 200% do 75 oń

W przypadku' gdy członkięm
rodziny (uprawnionym do pomocy
socjalnej) jest osoba z orzeczonym
znacznym stopniem
niepełnosprawności, próg
dochodowy dla tej rodziny (osoby)
ulega podv,yższeniu o 30%.
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TABELA Nr5

DopłaĘ do opieki nad dziećmi w żłobkach o przedszkolach oraz
innych formach wychowania przedszkolnego.

( S 9, ust.1, pkt.8 Regulaminu )

\-

Próg

dochodu

Sredni dochód brutto na 1

osobę w rodzinie stanowiący
odpowiedni oń minimalnego
wynagrodzenla za placę
obowiązującego w dniu 1

stycznia danego roku

Wysokośó refundacji
podana w o

I do 100% do 50 7o

II powyżej I00% do 2000ń do 40 oń

TII powyżej 200% do 30 7o

W przypadku' gdy członkięm rodziny
(uprawnionym do pomocy socjalnej)
j est osoba z orzęczonym znacznym
stopniem niepełnosprawności, próg
dochodowy dla tej rodziny (osobY)
ulega podvłyższeniu o 30%.

* odpiat.'ość jest obltczana od faktycznie poniesionego kosztu (Łącznie z
VAT), ale nie większego niż 300,-zł na jednąosobę uprawnioną
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TABELA Nr6

Maksymalne kwoty pożyczek na poszczególne cele mieszkaniowe

L.p. C e| przyznanej pożyczki Maksymalna lrwota
poĘczl<l

1 Remont i modemizacja domu
lub mieszkania

10.000'-zł.

2. Zakup mieszkania lub budowa
domu

Uzupełnienie wkładu
mieszkaniowego

* poĘczka może być udzielona Ęlko
leden raz w okresie zatrudnienia. po
przedstawieniu odpowiedniego dokumentu
poświadczaiąceso taki cel pożyczki.

15.000'-zł.

okres spłaty
poĘczki

3lataU
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