Załącznik 11 do Regulaminu ZFŚS w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

KATALOG ŚWIADCZEŃ - ROK 2018

Tabela 1
PROGI DOCHODOWE USTALONE W OPARCIU O KWOTĘ BAZOWĄ
Dochód

Próg dochodu
(poz.1 x poz.3)

2.

(wyznacznik procentowy,
czyli procent k.b.)
3.

I

100%

1 600,00

II

150%

2 400,00

III

200%

3 200,00

IV

250%

4 000,00

V

300%

4 800,00

VI

Powyżej 300%

Powyżej 4800,00

Kwota bazowa w roku
20181)

Grupa
dochodowa

(k.b.)
1.

1600,00

1)

4.

minimalne wynagrodzenie za pracę netto, zaokrąglone do pełnych setek w górę

Tabela 2
Dofinansowanie wypoczynku pracownika, organizowanego we własnym zakresie, tzw.
„WCZASY POD GRUSZĄ” *
Grupa
dochodowa

Średni miesięczny dochód netto
na osobę w rodzinie

% kwoty bazowej

Wysokość
dofinansowania w zł **

Procent dofinansowania

I

do 1600,00

55%

880,00

II

1601,00 – 2400,00

40%

640,00

III

2401,00 – 3200,00

30%

480,00

IV

3201,00 – 4000,00

20%

320,00

V

4001,00 – 4800,00

10%

160,00

VI

Powyżej 4800,00

5%

80,00

* Wypoczynek w czasie urlopu trwającego nie krócej niż 14 dni kalendarzowych (wlicza się soboty i niedziele
bezpośrednio przed i po planowanym urlopie)
**Wnioski o przyznanie dopłaty do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”
należy złożyć razem z kopią wniosku o urlop, który po decyzji osoby uprawnionej do udzielenia urlopu jest
przekazywany do Komisji Socjalnej
***Dofinansowanie do wypoczynku pracowników zorganizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasów pod gruszą”
może być przyznane jeden raz w roku kalendarzowym
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Tabela 3
Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
Średni miesięczny dochód netto
na osobę w rodzinie

Grupa
dochodowa

% kwoty bazowej

Kwota dopłaty do
wypoczynku dzieci i
młodzieży*

Procent dofinansowania

I

do 1600,00

55%

880,00

II

1601,00 – 2400,00

40%

640,00

III

2401,00 – 3200,00

30%

480,00

IV

3201,00 – 4000,00

20%

320,00

V

4001,00 – 4800,00

10%

160,00

VI

Powyżej 4800,00

5%

80,00

* dopłaty dotyczą dzieci w wieku od 3 do 18 lat oraz jeśli pobierają naukę w szkołach lub uczelniach i nie osiągają
własnego dochodu do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
W przypadku młodzieży w wieku od 18-25 roku życia należy udokumentować pobieranie nauki (zaświadczenie z
uczelni lub ksero aktualnej legitymacji)
**Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży może być przyznane dwukrotnie w roku kalendarzowym, nawet
w wypadku, gdy oboje rodzice są uprawnieni do korzystania z Funduszu, z tym, że łączna wysokość dofinansowania w
danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć maksymalnej wysokości świadczeń ustalonych dla danego progu
dochodowego

Tabela 4
Świadczenia świąteczne pieniężne

Świadczenia świąteczne – pieniężne
Grupa dochodowa

Procent
dofinansowania

Średni dochód netto na
osobę w rodzinie

Kwota świadczenia

% kwoty bazowej

I

do 1600,00

35%

560,00

II

1601,00 – 2400,00

25%

400,00

III

2401,00 – 3200,00

20%

320,00

IV

3201,00 – 4000,00

15%

240,00

V

4001,00 – 4800,00

10%

160,00

VI

Powyżej 4800,00

5%

80,00

Tabela 5
Świadczenia świąteczne rzeczowe – paczki dla dzieci

Paczki dla dzieci*
Kwota świadczenia

Średni dochód netto na osobę w rodzinie

do 2400,00

100,00

Powyżej 2400,00

90,00

* Paczki dla dzieci od 3 do 16 lat (liczy się rok urodzenia), przy czym świadczenie to przysługuje jednokrotnie, nawet w
przypadku, gdy oboje rodzice są osobami uprawnionymi
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Tabela 6
Dopłaty do indywidualnie zakupionych biletów, karnetów *

LIMIT wartości zakupionych w ciągu roku biletów, karnetów w 2018 roku wynosi 30% kwoty bazowej = 480

Grupa
dochodowa

Średni miesięczny dochód
netto na osobę w rodzinie

zł

Wysokość dopłaty **

I

do 1600,00

60%

II

1601,00 – 2400,00

50%

III

2401,00 – 3200,00

40%

IV

3201,00 – 4000,00

30%

V

4001,00 – 4800,00

20%

VI

Powyżej 4800,00

10%

*Można kupić jeden bilet lub karnet na dane wydarzenie kulturalno-oświatowe bądź sportowo-rekreacyjne.
Wymagana jest faktura, rachunek, bilet imienny lub bilet jako potwierdzenie poniesionych kosztów oraz oświadczenie o
osobistym wykorzystaniu biletów/karnetów.
Łączna wartość biletów i karnetów zakupionych w danym roku nie może być wyższa od ustalonego limitu.
** Procent liczony od wartości zakupionych biletów, karnetów

Tabela 7
Wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe* i warunki spłaty

W 2018r. KWOTA BAZOWA wynosi 1600,00 zł
Średni dochód netto na osobę
w rodzinie

Wysokość pożyczki
(max)

Wysokość
oprocentowania

Okres spłaty***
(ilość rat)

poniżej kwoty bazowej**

10 000,00

2%

24

równy lub powyżej kwoty

10 000,00

4%

18

bazowej
Łączna wysokość udzielonych w danym roku kalendarzowym pożyczek nie może być wyższa niż 40% środków
Funduszu przypadających na dany rok
**Kwota bazowa –minimalne wynagrodzenie za pracę netto ogłaszane w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia
Prezesa Rady Ministrów, w terminie do 15 września każdego roku na rok następny, zaokrąglone w górę do pełnych setek
złotych
*** Spłatę pożyczki rozpoczyna się nie później niż w miesiącu następującym po dacie jej udzielenia
*
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Tabela 8
Udzielanie pomocy materialnej finansowej – zapomogi

Rodzaj zapomogi

Zapomoga losowa - z tytułu zdarzenia losowego, np. zalanie
mieszkania, kradzież, pożar itp.
(wymagane jest poświadczenie odpowiednich służb)

Średni dochód
netto na osobę w
rodzinie

Kwota
zapomogi
(max w roku)

do 3200,00

1500,00

powyżej 3200,00

1000,00

Zapomoga losowa - z tytułu długotrwałej choroby, w tym
do 3200,00
wymagającej rehabilitacji i leczenia sanatoryjnego
(konieczne dołączenie dokumentów/kserokopii dokumentów
potwierdzających stan zdrowia, koszty leczenia, sytuację
powyżej 3200,00
materialną i rodzinną)
Zapomoga ekonomiczna - z tytułu trudnej sytuacji życiowej
do 3200,00
rodzinnej lub materialnej
(w miarę możliwości należy przedstawić zestawienie miesięcznych
wydatków wraz z kserokopiami dokumentów zapłaty,
powyżej 3200,00
potwierdzenie zadłużenia, wezwanie do zapłaty itp.)

1500,00
1000,00
1 500,00
1000,00

* Podstawą do przyznania zapomogi losowej jest wniosek osoby uprawnionej, poparty stosowną dokumentacją
uzasadniającą potrzebę przyznania pomocy, w tym wskazującą na konieczność przeprowadzenia rehabilitacji lub poddania
się leczeniu sanatoryjnemu
**Podstawą do przyznania zapomogi ekonomicznej jest wniosek osoby uprawnionej wraz z uzasadnieniem trudnej
sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej
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