
 
 

 

Fundusz Świadczeń Socjalnych w okresie od 15.03.2023 - 14.03.2024 r. 

 

1. Progi dochodowe obowiązujące w roku 2023:  
 

Dochód brutto na jednego 
członka rodziny w 2022 roku (zł) 

do 35.000 

powyżej 35.000 do 45.000 

powyżej 45.000 do 55.000 

powyżej 55.000 do 70.000 

powyżej 70.000 

 

2. Wszystkie osoby wnioskujące o udzielenie świadczenia z Funduszu zobowiązane są do złożenia Oświadczenia 
w sprawie wysokości dochodu na jednego członka rodziny w roku 2022.   

3. Do Oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o uzyskanych dochodach członków 
rodziny za 2022 (nie dotyczy to wnioskodawców, których dochód brutto na jednego członka rodziny w 2022 
roku wyniósł powyżej 70.000 zł) oraz kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej - w przypadku, gdy do 
członków rodziny wlicza się dziecko, które ma ukończone 18 lat lub ukończy je w trakcie roku kalendarzowego. 

Rodzaje świadczeń i dofinansowań 

 

I. DOFINANSOWANIE INNYCH FORM WYPOCZYNKU URLOPOWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ  PRACOWNIKA  
WE  WŁASNYM  ZAKRESIE. 

1. Pracownikowi przysługuje dofinansowanie do innych form wypoczynku urlopowego organizowanego przez 
niego we własnym zakresie (tzw. ”wczasy pod gruszą”). 

2. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykorzystanie co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych 
wypoczynku (w tym dni wolne z tytułu godzin nadliczbowych za wykonaną pracę, dni wolne od pracy – święta, 
weekend). Wypoczynek musi trwać w  czasie od 01.01.2023 r. do 14.03.2024 r. 

3. Ustalone wysokości dofinansowania: 

Dochód brutto na jednego członka rodziny w 2022 
roku (zł) 

Wysokość dofinansowania do „wczasów pod 
gruszą” na rodzinę (zł) 

do 35.000 4 250 

powyżej 35.000 do 45.000 3 250 

powyżej 45.000 do 55.000 2 950 

powyżej 55.000 do 70.000 2 250 

powyżej 70.000 1 750 

 

II. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY. 

1. Uprawnionym dzieciom i młodzieży w wieku od 6 do 25 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy turnusów 
rehabilitacyjnych dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) przysługuje dofinansowanie z  Funduszu do 
wypoczynku organizowanego dla ww. przez wyspecjalizowane biura, instytucje i organizacje w różnych 
formach, tj. m.in.: kolonie wypoczynkowe, zdrowotne, obozy, biwaki, zimowiska.   



 
 

 
 

2. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, przysługuje do max. 30 dni wypoczynku w okresie 
obowiązywania Preliminarza, przy czym każdy wypoczynek musi trwać min. 7 kolejnych dni (w przypadku 
półkolonii – min. 5 kolejnych dni). 

3. Wypoczynek powinien być zgłoszony w Kuratorium Oświaty (nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych oraz 
wypoczynku młodzieży pełnoletniej). 

4. Wypłata przyznanego dofinansowania możliwa jest jedynie wnioskodawcy na podstawie faktury lub rachunku 
potwierdzającego dokonanie zapłaty za wypoczynek dziecka. 

5. Ustalone wysokości dofinansowania (w przypadku półkolonii – w wys. 50% poniższych kwot): 

Dochód brutto na jednego członka rodziny 
w 2022 roku (zł) 

Wysokość dofinansowania 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

za każdy dzień pobytu (zł) 

Minimalna odpłatność za 
cały pobyt (zł) 

do 35.000 150 30 

powyżej 35.000 do 45.000 143 60 

powyżej 45.000 do 55.000 128 90 

powyżej 55.000 do 70.000 90 120 

powyżej 70.000 60 150 

 

6. Dzieciom, bez względu na wiek, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przysługuje 
dofinansowanie do wypoczynku w postaci turnusu rehabilitacyjnego. W określonych w Preliminarzu sytuacjach, 
dofinansowanie przysługuje także do pobytu opiekuna dziecka. 
 
 

III. POMOC NA CELE MIESZKANIOWE. 

1. Pożyczki na remont mieszkania/domu – wnioski należy składać do 14.05.2023 r.  

2. Pożyczki na inne cele mieszkaniowe (budownictwo indywidualne, rozbudowa domu, kupno mieszkania/domu, 
wykup mieszkania, adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne, wpłata kaucji przy uzyskaniu lub zamianie 
mieszkania, uzupełnienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego) – wnioski rozpatrywane na bieżąco. 

3. Rodzaje oraz wysokość poszczególnych pożyczek: 

Lp. Rodzaj 
Wysokość  

(zł) 

Czas spłaty 

(w miesiącach) 

a) remont mieszkania 10 000 
(1-60) 

b) remont domu 10 000 

c) budownictwo indywidualne 25 000 

(1-96) 

d) rozbudowa domu 25 000 

e) kupno mieszkania lub domu 25 000 

f) wykup mieszkania 25 000 

g) adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne 25 000 

h) 
wpłata kaucji wymaganej przy uzyskaniu i zamianie 
mieszkania 

25 000 

i) 
uzupełnienie wkładu budowlanego lub 
mieszkaniowego 

25 000 



 
 

 
 

4. Możliwość złożenia wniosku o przyznanie pożyczki dotyczy osób, które w okresie działania bieżącego Preliminarza 
nie posiadały zadłużenia z tyt. spłaty pożyczki z tej samej grupy.  

 

IV. WYCIECZKI ORAZ GRUPOWE WYJAZDY TURYSTYCZNE, ORGANIZOWANE W  RAMACH WSPÓLNEJ 
DZIAŁALNOŚCI  SOCJALNEJ. 
 
W okresie obowiązywania niniejszego Preliminarza osoba uprawniona może skorzystać z  jednego 
dofinansowania do wycieczki do 5 dni oraz jednego dofinansowania do wycieczki powyżej 5 dni 
z uwzględnieniem ustalonych kryteriów. Istnieje możliwość zamiany dofinansowania z wycieczki powyżej  5 dni 
na wycieczkę do 5 dni. Dofinansowanie zostanie wyliczone jak do wycieczki do 5 dni. 

 
V. DOFINANSOWANIE INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ, REKREACYJNEJ I  KULTURALNEJ. 

1. Pracownikom oraz członkom ich rodzin może być udzielone dofinansowanie do udziału 
w zajęciach  o  charakterze sportowym, rekreacyjnym lub kulturalnym, do indywidualnego wypoczynku 
w postaci wyjazdów rekreacyjnych / usług noclegowych organizowanych przez biura turystyczne, a także 
podmioty świadczące usługi turystyczne / noclegowe uprawnione przepisami prawa do prowadzenia 
działalności w tym zakresie.  

2. Do rekreacji indywidualnej zalicza się m.in.: zakup biletów/karnetów uprawniających do wstępu na imprezy 
artystyczne, kulturalne, rozrywkowe, korzystanie z pływalni, siłowni, zakup biletów na imprezy sportowe, 
korzystanie z Karty benefitowej  (zamówienie za pośrednictwem Komórki socjalnej w zakładzie) oraz wszelkie 
inne formy sportu, rekreacji i kultury, a także indywidualne wycieczki, w tym pobyty, noclegi np. w hotelach, 
pensjonatach, kwaterach prywatnych. 

3. Ustalone wysokości dofinansowania: 

 

 

VI. DOFINANSOWANIE POBYTU DZIECI W  ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB INNEJ PLACÓWCE WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO. 

1. Osobom uprawnionym może być udzielone dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, 
przedszkolu, „zerówce” lub innej placówce wychowania przedszkolnego, wpisanych do odpowiednich 
rejestrów prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.   

2. Ustalone wysokości dofinansowania: 

Dochód brutto na jednego członka rodziny w 
2022 roku (zł) 

Maksymalna łączna wysokość dofinansowania na dziecko (zł) 

do 35.000 1000 

powyżej 35.000 do 45.000 750 

powyżej 45.000 do 55.000 500 

powyżej 55.000 do 70.000 250 

powyżej 70.000 0 

Dochód brutto na jednego członka rodziny w 2022 
roku (zł) 

Wysokość dofinansowania na rodzinę (zł) 

do 35.000 1000 

powyżej 35.000 do 45.000 900 

powyżej 45.000 do 55.000 750 

powyżej 55.000 do 70.000 650 

powyżej 70.000 550 



 
 

 
 

 

 

 

VII.      POMOC FINANSOWA I RZECZOWA – ZAPOMOGI BEZZWROTNE. 

1. Osoby uprawnione, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, rodzinnej, mogą 
otrzymać  z  Funduszu bezzwrotną pomoc w postaci zapomogi. 

2. Zapomogę można uzyskać jedynie na ściśle określony i udokumentowany cel. 

 

Dane kontaktowe osób prowadzących obsługę socjalną danego obszaru: 

 

Obsługę Wspólnej Działalności Socjalnej obszaru bydgoskiego prowadzą: 

 

Aneta Kowalczyk  tel. 52 313 1072,    aneta.kowalczyk@enea.pl 

Małgorzata Skiba  tel. 52 313 1334,    skiba.malgorzata@enea.pl 

Enea Centrum Sp. z o.o., ul. Warmińskiego 8, 85-054 Bydgoszcz 

 

Obsługę Wspólnej Działalności Socjalnej obszaru poznańskiego prowadzą: 

 

Anna Jankowiak  tel. 61 884 3279,    anna.jankowiak@enea.pl 

Piotr Przybylski  tel. 61 884 3681   piotr.przybylski@enea.pl 

Natalia Piasta  tel. 61 884 5934   natalia.piasta@enea.pl 

Patrycja Jendrusiak tel. 61 884 3899   patrycja.jendrusiak@enea.pl 

Enea Centrum Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań 

 

Obsługę Wspólnej Działalności Socjalnej obszaru szczecińskiego prowadzą: 

 

Marta Toczkowska  tel. 91 332 1276,    marta.toczkowska@enea.pl 

Elwira Witasik      tel. 91 332 1277,     elwira.witasik@enea.pl 

   Enea Centrum Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin 

 

Obsługę Wspólnej Działalności Socjalnej obszaru gorzowskiego prowadzi: 

 

Anna Piekarz-Bruździńska tel. 95 332 5245,   anna.piekarz@enea.pl 

   Enea Centrum Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

Obsługę Wspólnej Działalności Socjalnej obszaru zielonogórskiego prowadzi: 

 

Marta Załuska     tel. 68 373 50 49,  marta.zaluska@enea.pl 

Enea Centrum Sp. z o.o., ul. Zacisze 28, 65-792 Zielona Góra 

 

 


