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KATALOG ŚWIADCZEŃ
NA ROK 2021 DLA 

ZAKŁADU POPRAWCZEGO W SADOWICACH

Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych

1. Progi dochodowe  przedstawia tabela nr 1. 

Tabela nr 1  kryterium dochodowego 
Próg

dochodowy
Przychód brutto miesięczny na członka rodziny pozostającego we

wspólnym gospodarstwie domowym w zł
I do 1800 zł
II 1.801 zł - 2.900 zł
III 2.901 zł – 3.500 zł
IV powyżej 3.501 zł

2. Wysokość maksymalnych dopłat do rodzajów działalności ustala się:

2.1 dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży
Przychód przypadający na jedną osobę w rodzinie   % wskaźnik dopłaty z ZFŚS

do 1800 zł 60 %
1.801 zł - 2.900 zł 50 %

2.901 zł – 3.500 zł 40 %
powyżej 3.501 zł 30 %

Maksymalna kwota dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w ciągu
roku na jedno dziecko 1.500 zł

2.2 dopłaty do  indywidualnego wypoczynku osób uprawnionych „ tzw „wczasy pod gruszą”
Przychód przypadający na jedną osobę w rodzinie   % wskaźnik dopłaty z ZFŚS

do 1800 zł 100 %
1.801 zł - 2.900 zł 90  %

2.901 zł – 3.500 zł 80  %
powyżej 3.501 zł                    70  %

2.3 dopłaty świadczeń dla dzieci z okazji Mikołaja 
Przychód przypadający na jedną osobę w rodzinie   % wskaźnik dopłaty z ZFŚS

do 1800 zł 100 %
1.801 zł - 2.900 zł 90  %

2.901 zł – 3.500 zł 80  %
powyżej 3.501 zł 70  %
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2.4 dofinansowanie do działalności sportowo-rekreacyjne lub kulturalno -oświatowej
Przychód przypadający na jedną osobę w rodzinie   % wskaźnik dopłaty z ZFŚS

do 1800 zł 100 %
1.801 zł - 2.900 zł 90  %

2.901 zł – 3.500 zł 80  %
powyżej 3.501 zł 70  %

2.5 dofinansowanie do opieki żłobkowej i przedszkolnej
Przychód przypadający na jedną osobę w rodzinie   % wskaźnik dopłaty z ZFŚS

do 1800 zł                    60 %
1.801 zł - 2.900 zł 50  %

2.901 zł – 3.500 zł 30  %
powyżej 3.501 zł                    20 %

Dofinansowanie opieki żłobkowej i przedszkolnej do wydatku miesięcznego na dziecko 
400,00 zł
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