
Szanowne Koleżanki i Koledzy… 

 

W dniu 9 lutego 2017r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Zielonogórskiego 

podjęła uchwałę nr 4/KZ/2017 o przyznaniu w roku 2017 dofinansowania wakacyjnego 

wypoczynku dla dzieci członków naszego Związku (wczasy, kolonie, obozy).  

Kwota dofinansowania nie możeKwota dofinansowania nie możeKwota dofinansowania nie możeKwota dofinansowania nie może    przekroczyć 200 złotychprzekroczyć 200 złotychprzekroczyć 200 złotychprzekroczyć 200 złotych    bruttobruttobruttobrutto. Szczegóły poniżej. 

    

    

Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku dzieciZasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku dzieciZasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku dzieciZasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku dzieci    

członków NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Zielonogórskiegoczłonków NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Zielonogórskiegoczłonków NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Zielonogórskiegoczłonków NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Zielonogórskiego    

 

 

1. Dofinansowanie obejmuje dzieci członków naszego Związku, których wiek w roku 

kalendarzowym 2017 nie będzie przekraczał 19 lat. 

2. Podstawą do wypłaty dofinansowania jest: 

- wniosek (załącznik nr 1) złożony przez członka naszego Związku 

- kopia aktualnej legitymacji szkolnej dziecka 

- kopia dowodu opłaty za wypoczynek dziecka 

- podpisane oświadczenie (załącznik nr 2) o zapoznaniu się z informacją 

o ciążącym na Wnioskodawcy obowiązku ujęcia kwoty przyznanego dofinansowania 

podczas składania rocznego rozliczenia podatkowego za 2017r. (PIT). 

3. Wnioski można składać w okresie do dwóch miesięcydo dwóch miesięcydo dwóch miesięcydo dwóch miesięcy od daty otrzymania faktury VAT 

bezpośrednio u członków Komisji Zakładowej. 

4. Dofinansowanie przysługujeDofinansowanie przysługujeDofinansowanie przysługujeDofinansowanie przysługuje dziecku raz raz raz raz w danym roku kalendarzowym. 

 

 

 

 

 

 



ZałZałZałZałącznikącznikącznikącznik    nr nr nr nr 1111    

 

        ……………………………………………………. 
                 miejscowość, data 

……………………………………………..…………. 

………………………………………………….……. 

……………………………………………………….. 
            imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

 

……………………………………………………….. 

                członek związku / zakład pracy 

 

WNIOSEKWNIOSEKWNIOSEKWNIOSEK    

o przyznawanie dofinansowania do wypoczynku dziecio przyznawanie dofinansowania do wypoczynku dziecio przyznawanie dofinansowania do wypoczynku dziecio przyznawanie dofinansowania do wypoczynku dzieci    

 

 

Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku mojego dziecka/moich dzieci: 

 

1/…………………………………………………………………………….………………. 

2/…………………………………………………………………………….………………. 

3/…………………………………………………………………………….………………. 

 

Dofinansowanie  proszę przelać na  konto:  

 

Nazwa Banku:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr rachunku: 

 

__ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __ 

 

 

                                                                                                             ………………………………………… 
                 czytelny podpis Wnioskodawcy 



 

 

ZałZałZałZałącznikącznikącznikącznik    nr nr nr nr 2222    

 

 

OświadczenieOświadczenieOświadczenieOświadczenie    
 

 

 

 

Nazwisko i imię ........................................................................................................................... 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany o obowiązku uwzględnienia 

przyznanego dofinansowania do wypoczynku dziecka/dzieci przy rozliczeniu podatku 

dochodowego od osób fizycznych za rok 2017. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie wszelkich danych w złożonym 

wniosku, niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji celem rozpatrzenia Wniosku o 

dofinansowanie do wypoczynku dzieci członków NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu 
Zielonogórskiego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych 

Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn.zm). 

 

 

 

 

 

................................................. 

               Czytelny podpis 

 


