
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                        



  



 załącznik nr 1                                                 

 

 

                                               T A B E L A 

           dofinansowania wypoczynku pracowników i emerytów ASP  

                            obowiązująca  od dnia 01.01.2015r. 

 I. 

Dofinansowanie do  wczasów zorganizowanych 

 

średni przychód na 1 osobę     odpłatność pracownika                 

w rodzinie pracownika 

==================================================================

==== 

do 1000,0 zł        30% 

1001,0 – 1680,0 zł       40% 

powyżej 1680,0 zł       50 %  

 

Do przyznania dofinansowania przyjmuje się koszt wypoczynku nie wyższy niż 2000,0zł. 

W celu uzyskania świadczenia pracownik składa: 

- wniosek 

- rachunek instytucji organizującej wypoczynek 

II. 

Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego indywidualnie(tzw. wczasy pod gruszą,  

 

ustala się ryczałt za udział we wczasach „pod gruszą”,  w wysokości: 

 

średni przychód na 1 osobę          wysokość ryczałtu dla pracownika,  

  rodzinie pracownika                                                              

                                                                                               

======================================================

=== 

do 1000,0 zł             1000,0 zł 

1001,0 – 1680,0 zł              950,0 zł 

powyżej 1680,0 zł              900,0 zł  

 

W celu uzyskania świadczenia pracownik składa: 

1. Wniosek 

2.  Oświadczenie( zgodnie z PIT-em złożonym w Urzędzie Skarbowym) o uzyskanych  

przychodach z roku kalendarzowego poprzedzającego świadczenie ( nie dotyczy 

starających się o najniższe dofinansowanie). 

 

 

 

 

 



załącznik nr 1b 

                                                           T A B E L A 

 

 

             dofinansowania wypoczynku uprawnionych członków rodziny  obowiązująca 

 w 2015 r .  

I. 
  Dofinansowanie do wczasów , kolonii, obozów krajowych i zagranicznych. 
  

średni przychód na 1 osobę     odpłatność pracownika                 

w rodzinie pracownika 

============================================================== 

do 1000,0 zł        30% 

1001,0 – 1680,0 zł       40% 

powyżej 1680,0 zł       50 %  

 

Do przyznania dofinansowania przyjmuje się koszt wypoczynku nie wyższy niż 2000,0 zl 

 

 

II. 

Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego indywidualnie 
 

ustala się ryczałt za udział we wczasach „ pod gruszą” w wysokości: 

 
średni przychód na 1 osobę    wysokość ryczałtu dla pracownika i                

w rodzinie pracownika                                                     dzieci uczących się nie dłużej niż do 25 roku 

                                                                                                                  życia 

========================================================= 

do 1000,0 zł             850,0 zł 

1001,0 – 1680,0 zł            800,0 zł 

powyżej 1680,0 zł            750,0 zł 

 

 

W celu uzyskania świadczenia pracownik składa: 
 

3. Wniosek 

4. Oświadczenie o uzyskanych przychodach z roku kalendarzowego poprzedzającego 

świadczenie  ( zgodnie z PIT- em złożonym w  Urzędzie  Skarbowym) – nie dotyczy 

starających się o najniższe dofinansowanie. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

Tabela dofinansowania udziału w imprezach kulturalnych,  sportowych w 2015r 

                             

Średni 

miesięczny 

przychód 

na jednego 

członka 

najbliższej 

rodziny 

Dofinansowanie (% 

odpłatności)  

Roczny limit 

dofinansowania do 

biletów na imprezy 

dla pracownika  z 

osobą 

towarzyszącą 

Zwiększenie  

limitu 

dofinansowania do 

biletów na imprezy 

dla dzieci 

pracownika ( na 

każde uprawnione 

dziecko)* 

do 1 000 zł                 40% ,      do 600 zł    do 200 zł  

 1 000 – powyżej                 50 %       do 500 zł   do 100 zł 

 

*dotyczy dziecka z rodzicem. 

 

 

Tabela dofinansowania  kart  abonamentowych uprawniających do korzystania   z  obiektów  

i  zajęć  sportowych  oraz  rekreacyjnych w 2015 roku  dla pracowników, emerytów i członków 

rodzin uprawnionych do korzystania  z f. socjalnego . 

 

Średni miesięczny przychód 

na jednego członka najbliższej rodziny 
Dofinansowanie (% odpłatności)  

do 1 000 zł                 40% ,  

 1 000,0 zł  – powyżej                 50 %    

 

 

 

 


