
Załącznik  6 
Przy przyznawaniu świadczeń socjalnych ustala się następujące kryteria dochodu 

(brutto) na jednego członka rodziny będącego we wspólnym gospodarstwie domowym: 
1. Wysokość świadczeń z Funduszu jest ustalana na podstawie złożonego przez osobę uprawnioną 

oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto, przypadającym na jednego członka jego 

rodziny z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 

2. Przez średni miesięczny dochód brutto, rozumie się wszelkie dochody osób ze wszystkich źródeł, 

zamieszkujących razem i utrzymujących się wspólnie, podzielone przez liczbę tych osób. 

3. Dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

 wynagrodzenie brutto, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne tj. 

(ZUS: emerytalne, rentowe, chorobowe), 

 emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, 

 dochody z gospodarstwa rolnego,  

 dochody z działalności gospodarczej, 

 stypendia, 

 alimenty, 

 zasiłki dla bezrobotnych 

 inne źródła dochodów. 

4. W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu, 

pracodawca może zażądać udokumentowania tych danych stosownymi zaświadczeniami. 

5. Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawniania dochodów, deklarując przynależność do grupy 

osób o najwyższych dochodach.  

 Tabela świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Kryterium 

dochodowe 

(brutto) 

Kolonie, obozy i zimowiska dla dzieci 

 od 6 roku życia do lat 18 

( w %) 

do 700,00  do 90 nie więcej niż 1000,00 

701,00 – 1000,00 do 80 nie więcej niż 900,00 

1001,00 – 1200,00 do 70 nie więcej niż 800,00 

1201,00 – 1500,00 do 60 nie więcej niż 700,00 

1501,00 – 1700,00 do 50 nie więcej niż 600,00 

1701,00 – 2000,00 do 50 nie więcej niż 500,00          

2001,00 – 3000,00 do 50 nie więcej niż 400,00 

3001,00 – 4000,00 do 50 nie więcej niż 300,00          

Kryterium 

dochodowe 

(brutto) 

Dofinansowanie do wypoczynku letniego 

Decyzję o maksymalnej wysokości środków pieniężnych ustala 

Dyrektor Oświaty Miejskiej w zależności od możliwości 

finansowych Funduszu, w każdym roku kalendarzowym. 

 

Pracownicy, Emeryci i renciści 

do 1000,00 

1001,00 – 2000,00 

2001,00 – 3000,00 

Pow. 3001,00 

Kryterium 

dochodowe 

(brutto) 

Świadczenia rzeczowe lub pieniężne  uzależnione od sytuacji materialnej w 

związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt. 

Decyzję o maksymalnej wysokości środków pieniężnych ustala 

Dyrektor Oświaty Miejskiej w zależności od możliwości 

finansowych Funduszu, w każdym roku kalendarzowym. 

 

Pracownicy, Emeryci i renciści 

do 1000,00 

1001,00 – 2000,00 

2001,00 – 3000,00 

Pow. 3001,00 
Kryterium dochodowe 

(brutto) 
Dofinansowanie świąteczne dla dzieci/ka do paczki Bożonarodzeniowej 

( w zł / 1 dziecko) 

do 1500,00 100,00 

1501,00 – 2500,00 90,00 

Pow. 2501,00 80,00 


