
Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku 

dzieci członków NSZZ „Solidarność” UZ 

1. Uprawnienie do dofinansowanie do wypoczynku dziecka przysługuje 

członkowi związku jeden raz w roku kalendarzowym na każde dziecko, a kwota 

dofinansowania nie może przekroczyć 400 zł. 

2. Członek NSZZ Solidarność UZ nabywa uprawnienie do skorzystania z 

dofinansowania do wypoczynku dziecka po upływie jednego roku od daty przyjęcia w 

do grona członków związku. 

3. Dofinansowanie obejmuje dzieci do 18 roku życia (rocznikowo). 

4. Warunek konieczny rozpatrzenia sprawy przez Komisję Zakładową NSZZ 

Solidarność UZ stanowi złożenie łącznie wszystkich następujących 

dokumentów: 

• prawidłowo wypełniony wniosek (dostępny do pobrania na stronie Komisji 

Zakładowej NSZZ Solidarność UZ), 

• kopia aktualnego dokumentu tożsamości (np. legitymacja szkolna) dziecka 

członka związku z nr PESEL dziecka, 

• kopia dowodu opłaty za wypoczynek dziecka (np. faktura z opisem, 

rachunek, inny dowód opłaty poświadczający poniesione przez członka związku 

koszty wypoczynku dziecka). 

• Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem ewentualnego uwzględnienia 

kwoty przyznanego dofinansowania w rocznym rozliczeniu podatkowym 

Wnioskodawcy oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(dostępne do pobrania na stronie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UZ). 

5. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dziecka składa się w terminie 2 miesięcy od 

daty wystawienia dowodu opłaty poświadczającego poniesione przez członka związku 

koszty wypoczynku dziecka. 

6. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dziecka są rozpatrywane w terminie 1 miesiąca 

od daty ich zarejestrowania. 

7. Wypłata dofinansowania następuje w terminie 14 dni od daty podjęcia przez Komisję 

Zakładową NSZZ Solidarność UZ decyzji o przyznaniu dofinansowania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 
Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci członków NSZZ „Solidarność” UZ 

…………………………..…………………… 

(miejscowość, data) 

 

 

 

…………………………..…………………… 

 (czytelnie imię i nazwisko członka związku) 

W N I O S E K 

o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dzieci 

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

1.  ................................................................... (imię i nazwisko), data ur.  …………………….. 

2.  ................................................................... (imię i nazwisko), data ur.  …………………….. 

3.  ................................................................... (imię i nazwisko), data ur.  …………………….. 

Dofinansowanie proszę przelać na konto: 

Nazwa Banku: 

......................................................................................................................................... 
(wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

 

Nr rachunku: 

......................................................................................................................................... 
(wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

 

…………………………..…………………… 

(czytelny podpis Wnioskodawcy) 
 

Decyzja Komisji Zakładowej 

Po sprawdzeniu danych zawartych we wniosku i głosowaniu Komisja Zakładowa postanawia przyznać/nie przyznać 

Wnioskodawcy dotację do wypoczynku dzieci członka w wysokości  .......................................... zł. 

słownie:.........................................................  

Podstawa prawna: uchwała KZ nr 3/KZ/2022 z dnia 21 marca 2022r. 
 

 

 

 

 

…………………………..…………………… 

(podpis osoby reprezentującej Komisję) 



 

Załącznik nr 2 
Oświadczenie do wniosku o dotację do wypoczynku dzieci członka związku NSZZ „Solidarność” UZ 

O Ś W I A D C Z E N I E 

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

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany(-na) o obowiązku ewentualnego uwzględnienia przyznanej dotacji 

(dofinansowania) do wypoczynku dziecka/dzieci przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym Ordynacją Podatkową na chwilę jego dokonywania. 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w składanym przeze mnie wniosku o dofinansowanie do 

wypoczynku dzieci członków NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Zielonogórskiego danych niezbędnych do realizacji procesu 

rozpatrzenia wniosku i wypłaty przyznanego dofinansowania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", 

"GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). 

Zostałem poinformowany (-na) i nie wnoszę zastrzeżeń do poniższej Polityki Prywatności w następujących kwestiach: 

Kto będzie administratorem danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy będzie: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UZ z siedzibą w 

Zielonej Górze, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra , tel. (68) 328 22 47, mail: solidarnosc@org.uz.zgora.pl, Budynek: 

Centrum Komputerowe/Poligrafia / A-4 (Kampus: A), pom. 11, Biuro - Budynek Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A), 

pomieszczenie 212. 

Zakres przetwarzanych danych osobowych: 

Dane osobowe, które są podane w składanym wniosku. 

Dlaczego dane osobowe będą przetwarzane? 

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do rozpatrzenia , poprawności złożonego wniosku czyli ustalenia 

spełnienia przez Wnioskodawcę wymogów formalnych. 

Komu będą przekazane dane osobowe? 

Wniosek wraz z załącznikami zostanie przekazany Skarbnikowi Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UZ celem 

umożliwienia wykonania przelewu bankowego i nigdzie dalej nie będzie udostępniany ani przekazywany. 

Jakie prawa ma wnioskodawca w stosunku do jego danych osobowych? 

Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw. 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych? 

Przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy w celu ustalenia poprawności złożonego wniosku o 

dofinansowanie wypoczynku dziecka/dzieci jest Jego zgoda potwierdzona własnoręcznym podpisem. 

…………………………..…………………… 

(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

mailto:solidarnosc@org.uz.zgora.pl

