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TABELA DOPŁAT Z ZFŚS DO RÓŻNYCH USŁUG SOCJALNYCH

Dofinansowanie do wypoczynku zakupionego lub organizowanego we własnym zakresie
Lp.

Wysokość dochodu
na 1 osobę *

pracownik, emeryt
dziecko niepełnosprawne ***

współmałżonek

dziecko

do 700 zł
do 600 zł
do 550 zł

200 zł
180 zł
150 zł

do 700 zł
do 600 zł
do 500 zł

kolonie, obozy (dopłata netto
do dnia ukończenia 18 lat)
do 800 zł
do 700 zł
do 600 zł

do 600 zł

-

-

-

wypoczynek organizowany we własnym zakresie (dopłata brutto)
1. do 2 500 zł
2. powyżej 2 500 zł do 3 000 zł
3. powyżej 3 000 zł do 4 000 zł **
4.

tylko dla jednoosobowych
gospodarstw domowych do 5 500 zł

i nie więcej niż 75%
faktycznej ceny skierowania
* Przez dochód należy rozumieć wszelkie dochody osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, zamieszkujących razem i utrzymujących
się wspólnie, podzielone przez liczbę tych osób i przez liczbę 12 (w przypadku osób, które posiadały w poprzednim roku kalendarzowym dochody) lub liczbę
3 (w przypadku osób, które nie posiadały w poprzednim roku kalendarzowym dochodów). Do dochodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wlicza
się w szczególności: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenie z tytułu umów
o charakterze cywilnoprawnym (np. zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy itp.), pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne, emerytury i renty, zasiłki
z ubezpieczenia społecznego, dochody z działalności gospodarczej; dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez
osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie
istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone, stypendia,
alimenty, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenie uzyskiwane w ramach programu 500+.
** w miarę możliwości finansowych
*** w przypadku dzieci niepełnosprawnych oraz pracowników samotnie wychowujących dzieci maksymalna kwota dofinansowania
jest większa o 1/3 od kwoty podanej w tabeli.

