
Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 1/2015 Rektora UKSW z dnia 7 stycznia 2015 r.  
 

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 13/2011 Rektora UKSW z dnia 7 marca 2011 r.  

 

 

 

Tabela A 

 

DOPŁATY DO ZORGANIZOWANYCH WCZASÓW ORAZ  

DO POBYTU W SANATORIUM NA LECZENIU LUB REKONWALESCENCJI 

 

Gospodarstwo wieloosobowe 

Średni miesięczny dochód przypadający  

na osobę w rodzinie 

Wysokość dopłaty na jedną osobę 

do 3000 90% kwoty z dowodu wpłaty za wczasy bądź za 

pobyt sanatorium - do maksymalnej kwoty 2000 zł 

3001 – 4000 80% kwoty z dowodu wpłaty za wczasy bądź za 

pobyt sanatorium - do maksymalnej kwoty 1600 zł 

4001 – 5000 70% kwoty z dowodu wpłaty za wczasy bądź za 

pobyt w sanatorium - do maksymalnej kwoty 1200 zł 

5001 – 6000 60% kwoty z dowodu wpłaty za wczasy bądź za 

pobyt w sanatorium - do maksymalnej kwoty 800 zł 

powyżej 6001 

 

50% kwoty z dowodu wpłaty za wczasy bądź za 

pobyt w sanatorium - do maksymalnej kwoty 500 zł 

 

 

 

 

Tabela B 

 

DOPŁATY DO ZORGANIZOWANYCH WCZASÓW ORAZ  

DO POBYTU W SANATORIUM NA LECZENIU LUB REKONWALESCENCJI 

 

Gospodarstwo jednoosobowe 

Średni miesięczny dochód przypadający  

na osobę w rodzinie 

Wysokość dopłaty 

do 3500 90% kwoty z dowodu wpłaty za wczasy bądź za 

pobyt w sanatorium - do maksymalnej kwoty 2000 zł 

3501 – 4500 80% kwoty z dowodu wpłaty za wczasy bądź za 

pobyt w sanatorium - do maksymalnej kwoty 1600 zł 

 4501 – 5500 70% kwoty z dowodu wpłaty za wczasy bądź za 

pobyt w sanatorium - do maksymalnej kwoty 1200 zł 

5501 – 6500 60% kwoty z dowodu wpłaty za wczasy bądź za 

pobyt w sanatorium - do maksymalnej kwoty 800 zł 

powyżej 6501 

 

50% kwoty z dowodu wpłaty za wczasy bądź za 

pobyt w sanatorium - do maksymalnej kwoty 500 zł 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela C 

 

DOPŁATY DO ZORGANIZOWANYCH WCZASÓW ORAZ  

DO POBYTU W SANATORIUM NA LECZENIU LUB REKONWALESCENCJI  

 

Emeryci i renciści UKSW  

Średni miesięczny dochód przypadający  

na osobę w rodzinie 

Wysokość dopłaty na jedną osobę 

do 2000 90% kwoty z dowodu wpłaty za wczasy bądź za 

pobyt w sanatorium - do maksymalnej kwoty 2000 zł 

2001 – 3000 80% kwoty z dowodu wpłaty za wczasy bądź za 

pobyt w sanatorium - do maksymalnej kwoty 1500 zł 

powyżej 3001 70% kwoty z dowodu wpłaty za wczasy bądź za 

pobyt w sanatorium - do maksymalnej kwoty 1000 zł 

 

 

 

 

Tabela D 

 

DOPŁATY DO POBYTU W CENTRUM DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO  

I EKUMENIZMU – DOM PRACY TWÓRCZEJ UKSW W KOŁOBRZEGU  

 

Gospodarstwo wieloosobowe 

Średni miesięczny dochód przypadający  

na osobę w rodzinie 

Wysokość dopłaty na jedną osobę 

do 3000 95% kwoty z pozytywnie zaopiniowanego przez 

Kanclerza wniosku o pobyt - do maksymalnej kwoty 

2000 zł 

3001 – 4000 90% kwoty z pozytywnie zaopiniowanego przez 

Kanclerza wniosku o pobyt - do maksymalnej kwoty 

1800 zł 

4001 – 5000 80% kwoty z pozytywnie zaopiniowanego przez 

Kanclerza wniosku o pobyt - do maksymalnej kwoty 

1600 zł 

5001 – 6000 70% kwoty z pozytywnie zaopiniowanego przez 

Kanclerza wniosku o pobyt - do maksymalnej kwoty 

1400 zł 

powyżej 6001 

 

60% kwoty z pozytywnie zaopiniowanego przez 

Kanclerza wniosku o pobyt - do maksymalnej kwoty 

1000 zł 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

Tabela E 

 

DOPŁATY DO POBYTU W CENTRUM DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO  

I EKUMENIZMU – DOM PRACY TWÓRCZEJ UKSW W KOŁOBRZEGU 

 

Gospodarstwo jednoosobowe 

Średni miesięczny dochód przypadający  

na osobę w rodzinie 

Wysokość dopłaty 

do 3500 95% kwoty z pozytywnie zaopiniowanego przez 

Kanclerza wniosku o pobyt - do maksymalnej kwoty 

2000 zł 

3501 – 4500 90% kwoty z pozytywnie zaopiniowanego przez 

Kanclerza wniosku o pobyt - do maksymalnej kwoty 

1800 zł 

 4501 – 5500 80% kwoty z pozytywnie zaopiniowanego przez 

Kanclerza wniosku o pobyt - do maksymalnej kwoty 

1600 zł 

5501 – 6500 70% kwoty z pozytywnie zaopiniowanego przez 

Kanclerza wniosku o pobyt - do maksymalnej kwoty 

1400 zł 

powyżej 6501 

 

60% kwoty z pozytywnie zaopiniowanego przez 

Kanclerza wniosku o pobyt - do maksymalnej kwoty 

1000 zł 

 

 

 

 

Tabela F 

 

DOPŁATY DO POBYTU W CENTRUM DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO  

I EKUMENIZMU – DOM PRACY TWÓRCZEJ UKSW W KOŁOBRZEGU 

 

Emeryci i renciści UKSW  

Średni miesięczny dochód przypadający  

na osobę w rodzinie 

Wysokość dopłaty na jedną osobę 

do 2000 95% kwoty z pozytywnie zaopiniowanego przez 

Kanclerza wniosku o pobyt - do maksymalnej kwoty 

2000 zł 

2001 – 3000 90% kwoty z pozytywnie zaopiniowanego przez 

Kanclerza wniosku o pobyt - do maksymalnej kwoty 

1500 zł 

powyżej 3001 80% kwoty z pozytywnie zaopiniowanego przez 

Kanclerza wniosku o pobyt - do maksymalnej kwoty 

1000 zł 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela G 

 

DOPŁATY DO: KOLONII, OBOZÓW, ZIMOWISK itp. 

 

Średni miesięczny dochód przypadający  

na osobę w rodzinie 

Wysokość dopłaty na jedną osobę 

do 3000 90% kwoty z dowodu wpłaty za kolonie, obóz, 

zimowisko itp. - do maksymalnej kwoty 2000 zł 

3001 – 4000 80% kwoty z dowodu wpłaty za kolonie, obóz, 

zimowisko itp. - do maksymalnej kwoty 1600 zł 

4001 – 5000 70% kwoty z dowodu wpłaty  za kolonie, obóz, 

zimowisko itp. - do maksymalnej kwoty 1200 zł 

5001 – 6000 60% kwoty z dowodu wpłaty  za kolonie, obóz, 

zimowisko itp. - do maksymalnej kwoty 1000 zł 

powyżej 6001 50% kwoty z dowodu wpłaty za kolonie, obóz, 

zimowisko itp. - do maksymalnej kwoty 800 zł 

 

 

 

Tabela H 

 

DOPŁATY DO WYPOCZYNKU ORGANIZOWANEGO  

WE WŁASNYM ZAKRESIE* 

 

Gospodarstwo wieloosobowe 

Średni miesięczny dochód przypadający  

na osobę w rodzinie 

Wysokość dopłaty  

          na jedną osobę                   50% na dziecko 

do 3000 2000 zł 1000 zł 

3001 – 4000 1600 zł 800 zł 

4001 – 5000 1200 zł 600 zł 

5001 – 6000 800 zł 400 zł 

powyżej 6001 500 zł 250 zł 
* dla dzieci 50% kwoty dopłaty przysługującej jednemu z rodziców lub opiekunów prawnych 

 

                                                                                                  
 

Tabela I 

 

DOPŁATY DO WYPOCZYNKU ORGANIZOWANEGO  

WE WŁASNYM ZAKRESIE 

 

Gospodarstwo jednoosobowe 

Średni miesięczny dochód przypadający  

na osobę w rodzinie 

Wysokość dopłaty 

Do 3500 2200 zł 

3501 – 4500 1800 zł 

4501 – 5500 1400 zł 

5501 – 6500 1000 zł 

powyżej 6501 600 zł 



 

 

 

Tabela J 

 

DOPŁATY DO WYPOCZYNKU ORGANIZOWANEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE  

 

Emeryci i renciści UKSW  

Średni miesięczny dochód przypadający  

na osobę w rodzinie 

Wysokość dopłaty na jedną osobę 

do 2000 2000 zł 

2001 – 3000 1500 zł 

powyżej 3001 1000 zł 

 

 

 

 


