
08.04.2020 

Zmianie ulega zapis § 6 ust. 2 pkt 6 

 

Z 

dofinansowanie karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne (np. na pływanie, siłownię, 

aerobik itp.) zakupionych indywidualnie przez osobę uprawnioną u podmiotu prowadzącego 

działalność w tym zakresie; 

 

Na 

dofinansowanie karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne (np. na pływanie, siłownię, 

aerobik itp.) zakupionych indywidualnie przez osobę uprawnioną  lub przez pracodawcę dla 

osób uprawnionych u podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie; 

 

 

 

Zmianie ulega zapis § 16 ust. 4 

 

Z 

Dopłaty do karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne zakupionych indywidualnie przez 

osoby u podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie, przyznawane są na 

poniższych warunkach: 

 

Na 

Dopłaty do karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne zakupionych indywidualnie przez 

osoby uprawnione lub przez pracodawcę dla osób uprawnionych u podmiotów prowadzących 

działalność w tym zakresie, przyznawane są na poniższych warunkach: 

 

 

 

 

 

 

 



Zmianie ulega tabela dopłat z ZFŚS do różnego rodzaju usług wypoczynkowych, działalności 

turystycznej, sportowo - rekreacyjnej, kulturalno – oświatowej  (załącznik nr 5) 

Z 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie 

 
TABELA DOPŁAT Z ZFŚS DO RÓŻNEGO RODZAJU USŁUG WYPOCZYNKOWYCH, 

DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ,  

SPORTOWO-REKREACYJNEJ, KULTURALNO - OŚWIATOWEJ 

 

L.p. 

Wysokość 

dochodów 

brutto na 

osobę w ro-

dzinie w 

PLN, do 

kwoty: 

Wskaźnik procentowy dopłaty do rożnych rodzajów i form działalno-

ści Socjalnej 
Wskaźnik pro-

centowy dopłaty 

do wycieczek 

krajoznawczo-tu-

rystycznych or-

ganizowanych 

przez praco-

dawcę dla osób 

uprawnionych 

trwających mini-

mum 3 dni do 

kwoty nie wyż-

szej niż 120 % 

min. wynagro-

dzenia 

…………. - zł 

Wskaźnik procentowy 

dopłaty na imprezy kul-

turalno-oświatowe i 

sportowe zakupionych 

indywidualnie przez 

osoby uprawnione u pod-

miotów prowadzących 

działalność w tym zakre-

sie nie wyższej niż 15 % 

min. wynagrodzenia 

…………. - zł 

Wskaźnik procentowy 

dopłaty do imprez kul-

turalno-oświatowych i 

sportowo-rekreacyjnych  

organizowanych przez 

pracodawcę dla osób 

uprawnionych do kwoty 

nie wyższej niż 30 % 

min. wynagrodzenia 

…………. – zł oraz bi-

letów wstępu na te im-

prezy do kwoty nie 

wyższej niż 15% min. 

wynagrodzenia ….. zł. 

Wskaźnik pro-

centowy do-

płaty do karne-

tów na zajęcia 

sportowe za-

kupionych in-

dywidualnie 

przez osoby 

uprawnione 

dla osób 

uprawnionych 

do kwoty nie 

wyższej niż 8 

% min. wyna-

grodzenia 

…………. - zł 

1.  do 1000,00 zł. 95 % 95 % 95 % 95 % 

2.  od 1000,01 zł. 

do 1500,00 zł. 
90 % 90 % 90 % 90 % 

3.  od 1500,01 zł. 

do 2000,00 zł. 
85 % 85 % 85 % 85 % 

4.  od 2000,01 zł. 

do 2500,00 zł. 
80 % 80 % 80 % 80 % 

5.  od 2500,01 zł. 

do 3000,00 zł. 
75 % 75 % 75 % 75 % 

6.  od 3000,01 zł. 

do 3500,00 zł. 
70 % 70 % 70 % 70 % 

7.  od 3500,01 zł. 

do 4000,00 zł. 
60 % 60 % 60 % 60 % 

8.  powyżej 

4000,01 zł. 
50 % 50 % 50 % 50 % 

 

 

Uzgodniono z przedstawicielami związków zawodowych: 

 

 

Lublin, dnia …………………. 

Zatwierdzam 

…………………………………………………….. 

Podpis i pieczęć dyrektora bursy 



Na 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie 

 
TABELA DOPŁAT Z ZFŚS DO RÓŻNEGO RODZAJU USŁUG WYPOCZYNKOWYCH, 

DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ,  

SPORTOWO-REKREACYJNEJ, KULTURALNO - OŚWIATOWEJ 

 

L.p. 

Wysokość 

dochodów 

brutto na 

osobę w ro-

dzinie w 

PLN, do 

kwoty: 

Wskaźnik procentowy dopłaty do rożnych rodzajów i form działalności 

Socjalnej 
Wskaźnik pro-

centowy dopłaty 

do wycieczek 

krajoznawczo-tu-

rystycznych or-

ganizowanych 

przez praco-

dawcę dla osób 

uprawnionych 

trwających mini-

mum 3 dni do 

kwoty nie wyż-

szej niż 120 % 

min. wynagro-

dzenia 

…………. - zł 

Wskaźnik procentowy 

dopłaty na imprezy kul-

turalno-oświatowe i 

sportowe zakupionych 

indywidualnie przez 

osoby uprawnione u pod-

miotów prowadzących 

działalność w tym zakre-

sie nie wyższej niż 15 % 

min. wynagrodzenia 

…………. - zł 

Wskaźnik procentowy 

dopłaty do imprez kul-

turalno-oświatowych i 

sportowo-rekreacyjnych  

organizowanych przez 

pracodawcę dla osób 

uprawnionych do kwoty 

nie wyższej niż 30 % 

min. wynagrodzenia 

…………. – zł oraz bi-

letów wstępu na te im-

prezy do kwoty nie 

wyższej niż 15% min. 

wynagrodzenia ….. zł. 

Wskaźnik pro-

centowy dopłaty 

do karnetów na 

zajęcia spor-

towe zakupio-

nych indywidu-

alnie przez 

osoby upraw-

nione lub przez 

pracodawcę dla 

osób uprawnio-

nych do kwoty 

nie wyższej niż 

8 % min. wyna-

grodzenia 

…………. - zł 

1.  do 1000,00 zł. 95 % 95 % 95 % 95 % 

2.  od 1000,01 zł. 

do 1500,00 zł. 
90 % 90 % 90 % 90 % 

3.  od 1500,01 zł. 

do 2000,00 zł. 
85 % 85 % 85 % 85 % 

4.  od 2000,01 zł. 

do 2500,00 zł. 
80 % 80 % 80 % 80 % 

5.  od 2500,01 zł. 

do 3000,00 zł. 
75 % 75 % 75 % 75 % 

6.  od 3000,01 zł. 

do 3500,00 zł. 
70 % 70 % 70 % 70 % 

7.  od 3500,01 zł. 

do 4000,00 zł. 
60 % 60 % 60 % 60 % 

8.  powyżej 

4000,01 zł. 
50 % 50 % 50 % 50 % 

 

 

 

 

Uzgodniono z przedstawicielami związków zawodowych: 

 

 

 

Lublin, dnia …………………. 

Zatwierdzam 

…………………………………………………….. 

Podpis i pieczęć dyrektora bursy 



 
  



 


