
 

 

 

Załącznik nr 5  
 
Wysokość dofinansowania do wypoczynku organizowanego przez osoby 
uprawnione do korzystania z Funduszu we własnym zakresie  

 

Wysokość dochodu  Wysokość dofinansowania *) 

do 2600 zł do 70 % kosztów 

2601 zł – 3300 zł do 65 % kosztów 

3301 zł – 4000 zł do 60%  kosztów 

4001 zł – 5000 zł do 50 % kosztów 

powyżej 5000 zł do 40 % kosztów 
*) dofinansowanie przyznaje się do kwoty 2000 zł 
 
 
 

Załącznik nr 6 
 
Wysokość dofinansowania do wypoczynku dzieci oraz zielonych szkół osób 
uprawnionych do korzystania z Funduszu.  
 

Wysokość dochodu  Wysokość dofinansowania **)  

do 2600 zł do 80 % kosztów 

2601 zł – 3300 zł do 70 % kosztów 

3301 zł – 4000 zł do 60 % kosztów 

4001 zł – 5000 zł do 50 %  kosztów 

powyżej 5000 zł do 40 % kosztów 
**) dofinansowanie przyznaje się do kwoty na fakturze nie wyżej niż  2000 zł 
 
 
 

Załącznik nr 7  
 
Wysokość dofinansowania do leczenia sanatoryjnego osób uprawnionych 
do korzystania z Funduszu. 
 

Wysokość dochodu Wysokość dofinansowania ***) 

do 2600 zł do 75 % kosztów 

2601 zł – 3300zł do 65 % kosztów 

powyżej 3300 zł do 55 % kosztów 
***) dofinansowanie przyznaje się do kwoty na fakturze nie wyżej niż  2000 zł 
 

 
 
 
 



 

 

 

Załącznik nr 8 
 
Wysokość bezzwrotnej pomocy dla osób uprawnionych do korzystania 
z Funduszu 
 

Dochód Wysokość pomocy  

do 2600 zł do 900 zł 

2601 zł – 3300 zł do 850 zł 

3301 zł – 4000 zł do 800 zł 

4001 zł – 5000 zł do 750 zł 

powyżej 5000 zł do 700 zł 
 
 
 

Załącznik nr 9 
 

Wysokość dofinansowania do działalności kulturalno - oświatowej tj.: zakupu 
abonamentów lub biletów jednorazowych do kin, teatrów, na koncerty, basen, 
imprezy sportowe, turystyczne i rekreacyjne itp.  
 

Dochód Wysokość dofinansowania  

do 2600 zł do 100 % 

2601 zł – 5000 zł do 95 % 

powyżej 5000 zł do 90 % 
 

 
 

 
 

 


