
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 1/2018 
Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie 

z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych  

 

Maksymalne kwoty pomocy udzielanej z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych 

Rok 2021 

1. Różne formy wypoczynku 

Podstawę wyliczenia dofinansowania, z wyjątkiem wypoczynku organizowanego przez osobę 
uprawnioną we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”), stanowią koszty rzeczywiste nie wyższe niż: 
 

1) 

Krajowy i zagraniczny wypoczynek dzieci i młodzieży 
organizowany (lub zakupiony) przez pracodawcę oraz 
indywidualnie przez osoby uprawnione do korzystania z funduszu 
w formie kolonii letnich i zdrowotnych, obozów, zimowisk, 
wczasów wypoczynkowych, wyjazdów klimatycznych i zielonych 
szkół itp. 
 

1 600,00zł 

2) 

Krajowy i zagraniczny wypoczynek osób uprawnionych w formie 
wczasów, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktyczno-
leczniczych organizowanych lub zakupionych przez pracodawcę 
oraz indywidualnie przez osobę uprawnioną do korzystania z 
funduszu 
 

2 100,00zł 

3) 
Ekwiwalent za wypoczynek organizowany przez osobę uprawnioną 
we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”); 
 

2 500,00zł 

 
 

2. Działalność kulturalno-oświatowa 

Podstawę wyliczenia dofinansowania, stanowią koszty rzeczywiste nie wyższe niż: 
 

1) 

Finansowanie imprez masowych dla wszystkich osób 
uprawnionych w formie imprez artystycznych, kulturalnych lub 
rozrywkowych 
 

250,00zł 

2) 

Dofinansowanie do zakupu biletów wstępu do kina, teatru, opery, 
muzeum, galerii, filharmonii, na koncerty i inne wydarzenia 
kulturalno-artystyczne zakupione prze pracodawcę. 
 

100,00zł 

 

3. Działalność sportowo-rekreacyjna 

Podstawę wyliczenia dofinansowania, stanowią koszty rzeczywiste nie wyższe niż: 

1) 

Finansowanie imprez w formie wycieczek, kuligów, grzybobrania i 
innych form sportowo-rekreacyjnych, zakupionych przez 
pracodawcę 
 

1 500,00zł 

2) 
Dofinansowanie do zakupu karnetów na basen, siłownię, fitness i 
inne zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym także do biletów wstępu 
na obiekty sportowo-rekreacyjne, zakupionych przez pracodawcę. 

500,00zł 



 

 

4. Dofinansowanie do opieki nad dziećmi 

Podstawę wyliczenia dofinansowania, stanowią koszty rzeczywiste nie wyższe niż 1 000,00zł 

 

5. Pomoc materialno-rzeczowa lub finansowa 

 

1) Zapomoga losowa do 2 500,00zł 

 

2) Zapomoga socjalna do 1 500,00zł 

 

6. Zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe  

 

Podstawę wyliczenia dofinansowania, stanowią koszty rzeczywiste nie wyższe niż 10 000,00zł 

Okres spłaty pożyczki do 36 miesięcy. 

 

 

W uzgodnieniu: 

 

 

 

Lublin, dnia 08.03.2021r.                                                                        Zatwierdzam: 

 


