
          Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Zespole Szkół Szpitalnych

RODZAJ POMOCY
Dochód brutto na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego CZĘSTOTLIWOŚĆ

UDZIELANEJ
POMOCY

Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV
Do 2000 zł 2001- 2700 zł 2701 – 3600 zł Powyżej  3600 zł

I  Zapomoga w związku z:
1. nagłą sytuacją losową,
2. śmiercią
3. długotrwałą chorobą

do 150%*
do 150%*
do 100%*

do 145%*
do 145%*
do 90%*

do 135%*
do 135%*
do 80%*

do 130%*   
do 130%*   

do 70%*

w razie potrzeby
w razie potrzeby
w razie potrzeby

II  Bezzwrotna pomoc finansowa w związku z trudną 
sytuacją materialną. do 80%* do 70%* - - w razie potrzeby

III Leczenie szpitalne i sanatoryjne
1. Dopłata do kosztów leczenia sanatoryjnego osoby 

dorosłej uprawnionej.
2. Dopłata do kosztów leczenia sanatoryjnego, pobytu w 

placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjnych 
dzieci do lat 18.

do 100%*

do 80% rachunku
nie więcej niż 810 zł

do 90%*

do 75% rachunku
nie więcej niż 800 zł

do 80%*

do 70% rachunku
nie więcej niż 790 zł

do 70%*

do 65% rachunku
nie więcej niż 780 zł

w przypadku  skierowania,  
raz  na dwa lata

w przypadku skierowania, 
raz na dwa lata

IV Wypoczynek
1. Dopłata do wypoczynku zorganizowanego we własnym 

zakresie.
2. Dopłata do zorganizowanej formy wypoczynku 

w czasie ferii zimowych i wakacji, dzieci do lat 18.

do 95%*

do 70% rachunku
nie więcej niż 650 zł

do 90%*

do 65% rachunku
nie więcej niż 640zł

do 85%*

do 60% rachunku
 nie więcej niż 630 zł 

do 80%*

do 55% rachunku
 nie więcej niż 620 zł 

jeden raz w roku

jeden raz w roku na każde
dziecko

V  Dopłaty
1.  Dopłata do usługi opieki nad dzieckiem.

2.  Dopłata do korzystania z basenu i innych zajęć             
rekreacyjno-sportowych przez dzieci do lat 18.

3. Dopłata do działalności turystyczno-krajoznawczej 
organizowanej przez szkołę. 

4. Dopłata do biletów (teatr, kino, filharmonia, opera).

5. Dopłata do działalności sportowo-rekreacyjnej

70 zł

40 zł

do 90% kosztów  

nie więcej niż 45 zł 
do  każdego  biletu

45 zł

60 zł

36 zł

do 87% kosztów

nie więcej niż 44 zł
do  każdego  biletu

41 zł

-

32 zł

do 84% kosztów

nie więcej niż 43 zł
do  każdego  biletu

37zł

-

28 zł

do 80% kosztów

nie więcej niż 42 zł
do  każdego  biletu

33 zł

jeden raz w miesiącu
w rozliczeniu kwartalnym,

na każde dziecko
jeden raz w miesiącu na każde

dziecko
jeden raz w roku

dwa razy w roku dla dwóch osób

miesięczny imienny karnet
w rozliczeniu kwartalnym

VI. Pomoc rzeczowa, pomoc finansowa.
 1.  W związku ze wzmożonymi wydatkami, bony. 
 2.  Paczki świąteczne dla dzieci. 

do 110%*

do 16%*

do 105%*

do 15%*

do 100%*

do 14%*

do 95%*

do 13%*

nie więcej niż dwa razy w roku

jeden raz w roku na każde
dziecko do 14 roku życia

Tabela dopłat i pomocy finansowej

KWOTA WYJŚCIOWA stanowi  40 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto ustalanego co roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

*  procent kwoty wyjściowej                   
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