
                                          Szaflary k/Zakopanego 

Hotel Borowy Dwór 
pobyt w okresie Świąt Bożego Narodzenia 

w terminie: 21.12-27.12.2020r. (6 noclegów) 
pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu 

 
Pełny koszt pobytu (bez transportu) wynosi: 

- 1880 zł/osoba dorosła , 

- 1550 zł/dziecko od 3 do 11 lat. 

W cenie pobytu: 6 noclegów, 6 śniadań –bufet, 5 obiadokolacji - bufet, uroczysta Wieczerza 

Wigilijna z wizytą Świętego Mikołaja, kulig z pochodniami i kapelą góralską połączony  

z biesiadą przy ognisku, świąteczne animacje dla dzieci w dniach 23 i 26 grudnia, 2x transfer  

na trasie: Szaflary – Zakopane – Szaflary, 1 x warsztaty przyrodnicze w 4D  

w Centrum Edukacji przy TPN, 1x seans folklorystyczny „Tatry moja miłość”, opłata 

klimatyczna, nielimitowany dostęp do strefy SPA dla dorosłych, dostęp do pokoju zabaw 

„Borowa Dolina”, całodobowy dostęp do serwisu: kawa-herbata, monitorowany parking, 

rabaty na pobliskie baseny termalne oraz na wyciąg narciarski SkiSuche. 

Doba rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 ostatniego 

dnia pobytu. Ośrodek nie akceptuje zwierząt.  

 

Odpłatność za pobyt pracownika/emeryta, dzieci (do 18 lat, a w przypadku kontynuowania 

nauki do lat 25) oraz współmałżonków lub konkubentów nie posiadających własnych źródeł 

dochodów, zarejestrowanych w PUP bez prawa do zasiłku, naliczona będzie według 

następującej tabeli: 

dochód brutto na  
1 osobę w rodzinie 

% 
odpłatności 

 

wyliczenie odpłatności dla 
skierowania osoby dorosłej  

tj.1880 zł 

do 1600 15% 282,00 

1601-1900 20% 376,00 

1901-2200 25% 470,00 

2201-2500 30% 564,00 

2501-2800 35% 658,00 

2801-3100 40% 752,00 

powyżej 3101 45% 846,00 
 

 
Odpłatność za pobyt współmałżonków lub konkubentów posiadających własne źródło 
dochodów, zarejestrowanych w PUP z prawem do zasiłku lub nie figurujących w PUP, jako 
osoby bezrobotne naliczona będzie według następującej tabeli: 

dochód brutto na  
1 osobę w rodzinie 

% 
odpłatności 

 

wyliczenie odpłatności dla 
skierowania osoby dorosłej  

tj.1880 zł 

do 1600 35% 658,00 

1601-1900 40% 752,00 

1901-2200 45% 846,00 

2201-2500 55%                     1.034,00 

2501-2800 65%                     1.222,00 

2801-3100 75%                     1.410,00 

powyżej 3101 85%                     1.598,00 

Od kwoty dofinansowania z zfśs zostanie naliczony podatek dochodowy.  

Termin składania wniosków na wyjazd w okresie Świąt do dnia 30.09.2020r. 



Czorsztyn hotel „Kinga4” 

Sylwester 2020/2021 

w terminie: 28.12.2020 - 03.01.2021r. (6 noclegów) 
pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu 

Pełny koszt pobytu (bez transportu) wynosi: 

 1950 zł/osoba w pokoju 2 osobowym  

 1400 zł/ dzieci w wieku od 3 do 11 lat,  

 dzieci do 3 lat bez świadczeń – nieodpłatnie 

W cenie pobytu: 6 noclegów, 6 śniadań –bufet, 6 późnych obiadów w formie bufetu, Bal 

Sylwestrowy z wykwintnym menu i open barem (alkohol bez limitu), występ kapeli folkowej, 

kulig z pochodniami i pieczeniem kiełbasek + grzaniec góralski, wycieczka autokarowa  

do Szczawnicy z przewodnikiem, opłata klimatyczna, korzystanie w hotelu ze strefy saun, 

basenu, groty solnej,   

Atrakcje dla dzieci:: bal sylwestrowy z animatorką, wieczorne kino+popcorn, wewnętrzny 

plac zabaw, animacje; 

Dodatkowo płatne: parking monitorowany, masaże i zabiegi.  

Doba rozpoczyna się o godz16:00, a kończy o godz.11:00  

 

Odpłatność za pobyt pracownika/emeryta, dzieci (do 18 lat, a w przypadku kontynuowania 

nauki do lat 25) oraz współmałżonków lub konkubentów nie posiadających własnych źródeł 

dochodów, zarejestrowanych w PUP bez prawa do zasiłku, naliczona będzie według 

następującej tabeli: 

dochód brutto na  
1 osobę w rodzinie 

% 
odpłatności 

 

wyliczenie odpłatności dla 
skierowania osoby dorosłej  

tj.1950 zł 

do 1600 15% 292,50 

1601-1900 20% 390,00 

1901-2200 25% 487,50 

2201-2500 30% 585,00 

2501-2800 35% 682,50 

2801-3100 40% 780,00 

powyżej 3101 45% 877,50 
 
Odpłatność za pobyt współmałżonków lub konkubentów posiadających własne źródło 
dochodów, zarejestrowanych w PUP z prawem do zasiłku lub nie figurujących w PUP, jako 
osoby bezrobotne naliczona będzie według następującej tabeli: 

dochód brutto na  
1 osobę w rodzinie 

% 
odpłatności 

 

wyliczenie odpłatności dla 
skierowania osoby dorosłej  

tj.1950 zł 

do 1600 35% 682,50 

1601-1900 40% 780,00 

1901-2200 45% 877,50 

2201-2500 55%                     1.072,50 

2501-2800 65%                     1.267,50 

2801-3100 75%                     1.462,50 

powyżej 3101 85%                     1.657,50 

         Od kwoty dofinansowania z zfśs zostanie naliczony podatek dochodowy. 

Termin składania wniosków na turnus sylwestrowy do dnia 30.09.2020r. 

 



 

Informacje szczegółowe: 

-wnioski składane po terminach wskazanych przy poszczególnych wyjazdach będą 
rozpatrywane przez Komisję Socjalną w ramach posiadanych wolnych miejsc oraz środków 
finansowych na ten cel; 

- zgodnie z Regulaminem ZFŚS wnioski na pobyty zorganizowane kwalifikuje Komisja 
Socjalna, dlatego prosimy o nierezerwowanie miejsc w ośrodkach, jedynie wskazanie  
we wniosku rodzaju zakwaterowania (np. zakwaterowanie w pokoju lux,) 

- z uwagi na konieczność potwierdzenia rezerwacji kontrahentom prosimy o składanie 
wniosków na pobyt zorganizowany w terminie wskazanym w informatorze; 

-transport zostanie zabezpieczony w przypadku min. 30 osób chętnych, cena transportu 
zostanie podana w terminie późniejszym i uzależniona będzie od ilości osób korzystających  
z transportu;  

-odpłatność za transport obowiązuje według tabel jak za pobyt (dotyczy również dzieci, które 
korzystają z nieodpłatnego skierowania); 

- należność uczestnicy wyjazdów rekreacyjnych regulują w następujący sposób: 

 w przypadku pracownika z najbliższego wynagrodzenia zostanie potrącony podatek 
dochodowy od wartości dofinansowania z zfśs, a w następnych miesiącach pozostała 
należność (maksymalnie 2 raty) 

 w przypadku pozostałych osób uprawnionych, odpłatność w wysokości 50% ustalonej 
odpłatności wraz z podatkiem, o którym mowa wyżej, należy uiścić najpóźniej na 14 
dni przed wyjazdem, za wyjątkiem wyjazdów, gdzie niezbędne jest niezwłoczne 
potwierdzenie ilości uczestników dla kontrahenta, wówczas dopuszcza się inny 
termin uiszczenia pierwszej raty - jako gwarancji uczestnictwa wnioskodawcy 
uprawnionego. Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia 
zrealizowania świadczenia. 

-Istnieje możliwość dokonania zapłaty na rachunek bankowy Santander Bank Polska S.A. 

Oddział Bogatynia/PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział 

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów nr konta: 13 1090 1971 0000 0005 2400 0034.  

-zwrot należności za niewykorzystane świadczenia stosowany będzie w przypadku 
udokumentowanych zdarzeń losowych zweryfikowanych przez Komisję Socjalną; 

-w przypadku braku uzasadnienia rezygnacji ze świadczenia, a kontrahent obciąży Oddział 
KWB Turów kosztami rezygnacji wówczas ciężar kosztów ponosi wnioskodawca; 

-wykorzystanie pobytów zorganizowanych od 2 do 7 dób nie limituje pobytów 

indywidualnych do 7 dób, lecz między wyjazdami rekreacyjnymi, a pobytami 

indywidualnymi i odwrotnie musi być zachowany 7 dniowy odstęp. 

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 5-587, 5-988, 5-789. 

 

 


