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TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POBYTY ZORGANIZOWANE - 
ZIMA2021/2022r. 

 

Miejscowość 

nazwa ośrodka/ 

hotel 

 

Termin 

wyjazdu 

 

Koszt 

wyjazdu 

100% 

 

Dochód na  

1 os. w 

rodzinie 

 

 

% odpł. 

Ulgowa 

odpłatność 

pracownika/ 

emeryta oraz 

uprawnionych  

czł. rodzin nie 

posiadających 

dochodów 

% odpł. za 

współmałżonk

a 

posiadającego 

własne źródło 

dochodów lub 

nie 

figurującego  

w PUP 

Ulgowa odpłatność 

współmałżonka 

posiadającego 

własne źródło 

dochodów lub nie 

figurującego  

w PUP 

Międzyzdroje 
Hotel 3*Wolin  

 
Turnus 

świąteczny 

 
 
 

22.12.2021-
27.12.2021r. 

1206 zł 

do 1600 
1601 - 1900 
1901 - 2200 
2201 - 2500 
2501 - 2800 
2801 - 3100 
pow. 3101 

15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 

181,00 
241,00 
301,50 
362,00 
422,00 
482,50 
542,50 

35% 
40% 
45% 
55% 
65% 
75% 
85% 

422,00 
482,50 
542,50 
663,50 
784,00 

      904,50 
   1.025,00 

Kudowa Zdrój 
Hotel3* 

Adam&SPA 
 

Turnus 
sylwestrowy 

 
 
 

29.12.2021-
02.01.2022r. 

1525 zł* 
 1575 zł 

do 1600 
1601 - 1900 
1901 - 2200 
2201 - 2500 
2501 - 2800 
2801 - 3100 
pow. 3101 

15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 

229,00 
305,00 
381,50 
457,50 
534,00 
610,00 
686,50 

35% 
40% 
45% 
55% 
65% 
75% 
85% 

534,00 
610,00 
686,50 
839,00 
991,50 

   1.144,00 
   1.296,50 

Szklarska 
Poręba  

Hotel4*Bornit 
 

Turnus 
sylwestrowy 

 
 
 

29.12.2021-
02.01.2022r. 

1610 zł 
 

do 1600 
1601 - 1900 
1901 - 2200 
2201 - 2500 
2501 - 2800 
2801 - 3100 
pow. 3101 

15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 

241,50 
322,00 
402,50 
483,00 
563,50 
644,00 
724,50 

35% 
40% 
45% 
55% 
65% 
75% 
85% 

563,50 
644,00 
724,50 
885,50 

   1.046,50 
   1.207,50 
   1.368,50 

Zakopane/Cyrhla  
Hotel3*Tatra 

 
Turnus feryjny 

 
 
 

30.01.2022-
06.02.2022r. 

1990 zł 
 

do 1600 
1601 - 1900 
1901 - 2200 
2201 - 2500 
2501 - 2800 
2801 - 3100 
pow. 3101 

15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 

298,50 
398,00 
497,50 
597,00 
696,50 
796,00 
895,50 

35% 
40% 
45% 
55% 
65% 
75% 
85% 

696,50 
796,00 
895,50 

   1.094,50 
   1.293,50 
   1.492,50 
   1.691,50 

Kołobrzeg 
Interferie 

Chalkozyn 
 

Turnus z 
zabiegami 

leczniczymi 

 
 
 

12.02.2022-
19.02.2022r. 

799 zł  
 

do 1600 
1601 - 1900 
1901 - 2200 
2201 - 2500 
2501 - 2800 
2801 - 3100 
pow. 3101 

15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 

120,00 
160,00 
200,00 
240,00 
279,50 
319,50 
359,50 

35% 
40% 
45% 
55% 
65% 
75% 
85% 

279,50 
319,50 
359,50 
439,50 

      519,50 
      599,50 
      679,00 

Kudowa Zdrój 
Hotel3* 

Adam&SPA 
 

Turnus z 
zabiegami 

leczniczymi 

 
 
 

27.02.2022-
06.03.2022r. 

1160 zł* 
 1500 zł 

do 1600 
1601 - 1900 
1901 - 2200 
2201 - 2500 
2501 - 2800 
2801 - 3100 
pow. 3101 

15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 

174,00 
232,00 
290,00 
348,00 
406,00 
464,00 
522,00 

35% 
40% 
45% 
55% 
65% 
75% 
85% 

406,00 
464,00 
522,00 
638,00 
754,00 

     870,00 
     986,00 

* obliczenie dotyczy wskazanej ceny  
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ŚWIĘTA BOŻEGONARODZENIA NAD MORZEM –  MIĘDZYZDROJE  

Hotel „WOLIN” w terminie 22.12.-27.12.2021r.  
pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu 

 

Pełny koszt pobytu (bez transportu) wynosi: 

-1206,00 zł/osoba dorosła w pokoju 2 os.;  

-1504,00 zł/osoba dorosła w pokoju 1 os.; 

-  715,00 zł dziecko 4-12 lat 
 

W cenie pobytu: 5 noclegów, codzienne śniadania w tym dwa uroczyste 25 i 26 grudnia, 
codzienne obiadokolacje, 25 grudnia obiadokolacja świąteczna, uroczysta Wieczerza 
Wigilijna z daniami kuchni polskiej oraz wizytą Św. Mikołaja, dyskoteka z DJ-em, koncert 
świąteczny, 25 grudnia dla najmłodszych gry i zabawy na basenie pod okiem ratownika,  
korzystanie z basenu, jacuzzi, stołów do bilarda i tenisa stołowego, monitorowany parking, 
bezprzewodowy Internet. Dodatkowo płatna taksa klimatyczna w wysokości ok. 2,40 zł 
osoba/doba. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 i trwa do godz. 11:00 w dniu 
wyjazdu. 
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. 1206 zł 

do 1600 15% 181,00 

1601-1900 20% 241,00 

1901-2200 25% 301,50 

2201-2500 30% 362,00 

2501-2800 35% 422,00 

2801-3100 40% 482,50 

powyżej 3101 45% 542,50 
 
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. 1206 zł 

do 1600 35% 422,00 

1601-1900 40% 482,50 

1901-2200 45% 542,50 

2201-2500 55% 663,50 

2501-2800 65% 784,00 

2801-3100 75% 904,50 

powyżej 3101 85% 1.025,00 
 

          Od kwoty dofinansowania z zfśs zostanie naliczony podatek dochodowy. 

 

Termin składania wniosków do dnia 12.10.2021r. 
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POBYT SYLWESTROWYW GÓRACH 

Hotel 3* ADAM&SPA Kudowa Zdrój w terminie 29.12.2021-02.01.2022r.  
pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu 

 

Pełny koszt pobytu (bez transportu) wynosi:  
-1525,00 zł/osoba dorosła w pokoju STD;  

-1575,00zł/osoba dorosła w pokoju LUX;  

W cenie pobytu: 4 noclegi w pokojach typu STD lub LUX, 2 posiłki dziennie: śniadania 

 i obiadokolacje, bon do hotelowego SPA o wartości 50zł dla każdej osoby dorosłej, godzinny 

seans w saunie fińskiej (30 grudnia), nieograniczone korzystanie z:  kompleksu basenowego, 

z Sali Relaksu, Sali Kominkowej, bilarda.   

Sylwestrowy pakiet zawiera: uroczysty obiad w południe poprzedzające sylwestrowy wieczór, 

zaproszenie na Bal Sylwestrowy (z wodzirejem i muzyką graną na żywo) rozpoczynający się 

kolacją serwowaną do stolika, bufet szwedzki, noworoczny toast szampanem, pokaz 

sztucznych ogni, open bar obejmujący nielimitowane napoje, w tym: drinki, whisky, wino.  

W Nowy Rok popołudniowy poczęstunek w formie bufetu wypełnionego słodkimi wypiekami 

szefa kuchni oraz aromatyczną kawą przy akompaniamencie pianina. 

Dodatkowo płatna taksa klimatyczna w wysokości ok. 4,00 zł osoba/doba. 
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 i trwa do godz. 11:00 w dniu wyjazdu. 
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. 1525 zł 

do 1600 15% 229,00 

1601-1900 20% 305,00 

1901-2200 25% 381,50 

2201-2500 30% 457,50 

2501-2800 35% 534,00 

2801-3100 40% 610,00 

powyżej 3101 45% 686,50 
 
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. 1525 zł 

do 1600 35% 534,00 

1601-1900 40% 610,00 

1901-2200 45% 686,50 

2201-2500 55% 839,00 

2501-2800 65% 991,50 

2801-3100 75% 1.144,00 

powyżej 3101 85% 1.296,50 
 

          Od kwoty dofinansowania z zfśs zostanie naliczony podatek dochodowy. 

Termin składania wniosków do dnia 12.10.2021r.  
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POBYT SYLWESTROWYW GÓRACH 

Interferie Sport Hotel Bornit 4* Szklarska Poręba 
w terminie 29.12.2021-02.01.2022r. 

pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu 
 

Pełny koszt pobytu (bez transportu) wynosi: 

-1610,00 zł/osoba dorosła;  

- dziecko do 6 lat bezpłatnie (przy 2 os. pełnopłatnych) 

W cenie pobytu: 4 noclegi, 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, 

kolacja sylwestrowa, lunch w dniu 31 grudnia, popołudnie z aromatyczną kawą i słodkim 

akcentem, Bal Sylwestrowy z DJ-em, a w nim: drinki powitalne, 0,25l wódki i lampka 

szampana na powitanie Nowego Roku, napoje zimne i gorące bez limitu, wytworne menu  

z daniami ciepłymi i zimnymi przekąskami, loteria fantowa z nagrodami, pokaz fajerwerków, 

zabawa sylwestrowa dla dzieci od 3 lat z animatorem i menu dziecięcym dodatkowo płatna 

100zł/dziecko.  

Noworoczna Biesiada w Chacie Grillowej z wyrobami z hotelowej wędzarni, a także 

ogniskiem i pieczeniem kiełbasek w ramach kolacji grillowej.  

Możliwość korzystania z:  kompleksu basenowego, bilarda, sali zabaw dla dzieci.   

Dodatkowo płatna taksa klimatyczna w wysokości ok. 2,40 zł osoba/doba oraz parking 

15zł/doba. 

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 i trwa do godz. 11:00 w dniu wyjazdu. 
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. 1610 zł 

do 1600 15% 241,50 

1601-1900 20% 322,00 

1901-2200 25% 402,50 

2201-2500 30% 483,00 

2501-2800 35% 563,50 

2801-3100 40% 644,00 

powyżej 3101 45% 724,50 
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. 1610 zł 

do 1600 35% 563,50 

1601-1900 40% 644,00 

1901-2200 45% 724,50 

2201-2500 55% 885,50 

2501-2800 65%                         1.046,50 

2801-3100 75%                         1.207,50 

powyżej 3101 85%                         1.368,50 

          Od kwoty dofinansowania z zfśs zostanie naliczony podatek dochodowy. 

Termin składania wniosków do dnia 12.10.2021r.  



6 

 

 

POBYT ZORGANIZOWANY DLA PRACOWNIKÓW W OKRESIE 

FERII ZIMOWYCH 

Hotel3*Tatra Zakopane/Cyrhla w terminie 30.01.-06.02.2022r. 
pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu 

 

Pełny koszt pobytu (bez transportu) wynosi: 

-1990,00 zł/osoba dorosła;  

-1640,00zł/dzieci od 4 do 12 lat; 

-dziecko do 4 lat bezpłatnie (przy 2 os. pełnopłatnych) 

W cenie pobytu: 7 noclegów w pokojach typu Comfort, 7 śniadań i obiadokolacji, 

nielimitowane korzystanie z basenu, jacuzzi, siłowni, dostęp do sauny suchej oraz parowej, 

parking na terenie obiektu, opłata klimatyczna, wycieczka autokarowa z przewodnikiem po 

Zakopanem (m.in. seans folklorystyczny, warsztaty edukacyjne w TPN, zabytkowy kościółek 

na Jaszczurówce), kulig z pochodniami i pieczeniem kiełbasek, 1x transfer do Zakopanego,  

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 i trwa do godz. 12:00 w dniu wyjazdu. 
 

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. 1990 zł 

do 1600 15% 298,50 

1601-1900 20% 398,00 

1901-2200 25% 497,50 

2201-2500 30% 597,00 

2501-2800 35% 696,50 

2801-3100 40% 796,00 

powyżej 3101 45% 895,50 
 
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. 1990 zł 

do 1600 35% 696,50 

1601-1900 40% 796,00 

1901-2200 45% 895,50 

2201-2500 55%                         1.094,50 

2501-2800 65%                         1.293,50 

2801-3100 75%                         1.492,50 

powyżej 3101 85%                         1.691,50 
 

          Od kwoty dofinansowania z zfśs zostanie naliczony podatek dochodowy. 

Termin składania wniosków do dnia 10.10.2021r.  
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POBYT ZORGANIZOWANY Z ZABIEGAMI LECZNICZYMI  

Kołobrzeg-Interferie Chalkozyn w  terminie: 12.02-19.02.2022r. 
pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu 

 

Pełny koszt pobytu (bez transportu) wynosi: 

- 799,00 zł/osoba w pokoju 2 osobowym;  

 

W cenie pobytu: 7 noclegów w pokojach 2 osobowych, całodzienne wyżywienie (śniadania  

i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany  do stolika), spacer z przewodnikiem po 

Kołobrzegu, 15 zabiegów leczniczych dla dorosłych. 

Dodatkowo płatne: parking 25zł/doba, opłata uzdrowiskowa 4,40zł/doba.   

 
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. 799 zł 

do 1600 15% 120,00 

1601-1900 20% 160,00 

1901-2200 25% 200,00 

2201-2500 30% 240,00 

2501-2800 35% 279,50 

2801-3100 40% 319,50 

powyżej 3101 45% 359,50 
 
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. 799 zł 

do 1600 35% 279,50 

1601-1900 40% 319,50 

1901-2200 45% 359,50 

2201-2500 55% 439,50 

2501-2800 65% 519,50 

2801-3100 75% 599,50 

powyżej 3101 85% 679,00 
 

          Od kwoty dofinansowania z zfśs zostanie naliczony podatek dochodowy. 

Termin składania wniosków do dnia 30.11.2021r.  
 

 

 

 



8 

 

 

POBYT ZORGANIZOWANY Z ZABIEGAMI LECZNICZYMI  

Hotel 3* ADAM&SPA Kudowa Zdrój w terminie 27.02.-06.03.12.2022r.  
pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu 

 

Pełny koszt pobytu (bez transportu) wynosi: 

-1160,00 zł/osoba dorosła w pokoju STD;  

-1500,00zł/osoba dorosła w pokoju LUX;  

W cenie pobytu: 7noclegów w pokojach 2-3osobowych typu STD lub LUX, 2 posiłki dziennie: 

śniadania i obiadokolacje, w tym 1 kolacja w wiejskim stylu w Patio Grillowym o godz. 18:00, 

1 wieczorek taneczny z DJ-em (4godz.) wraz z bufetem zimnych przekąsek, konsultacja 

fizjoterapeutyczna, 10zabiegów leczniczych zgodnie z ordynacją fizjoterapeuty, 1 seans  

w Grocie Solnej z tężnią, nielimitowany dostęp do strefy Wellnes: basen, jacuzzi, łóżka do 

hydromasażu na basenie, dostęp do Sali Relaksu, Sali Kominkowej.   

Dodatkowo płatna taksa klimatyczna w wysokości ok. 4,00 zł osoba/doba. 

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 i trwa do godz. 11:00 w dniu wyjazdu. 
Pokoje typu STANDARD wyposażone są w: TV SAT, telefon, wi-fi, łazienka z kabiną prysznicową, 

suszarka do włosów, zestaw ręczników oraz ręczniki basenowe.  

Pokoje typu LUX wyposażone są w: TV SAT, telefon, wi-fi, łazienka z kabiną prysznicową, suszarka 

do włosów, zestaw ręczników, ręczniki basenowe oraz: zestaw powitalny: kawa, herbata, czajnik, 

lodówka, kosmetyki, papcie flizelinowe, balkon.  

 

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. 1160 zł 

do 1600 15% 174,00 

1601-1900 20% 232,00 

1901-2200 25% 290,00 

2201-2500 30% 348,00 

2501-2800 35% 406,00 

2801-3100 40% 464,00 

powyżej 3101 45% 522,00 
 
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. 1160 zł 

do 1600 35% 406,00 

1601-1900 40% 464,00 

1901-2200 45% 522,00 

2201-2500 55% 638,00 

2501-2800 65% 754,00 

2801-3100 75% 870,00 

powyżej 3101 85% 986,00 

          Od kwoty dofinansowania z zfśs zostanie naliczony podatek dochodowy. 

Termin składania wniosków do dnia 30.11.2021r.  
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UWAGA! Hotele przedstawione w ofercie spełniają wszystkie standardy  

i przepisy dotyczące reżimu sanitarnego związane z COVID 19 i w związku  

z tym nie będą respektowane rezygnacje z powodu obaw związanych  

z epidemią. 

Informacje szczegółowe: 

- po złożeniu wniosku na pobyty zorganizowane od 2 do 7 dób wnioskodawca 

zobowiązany jest do uzyskania informacji o kwalifikacji przez Komisję Socjalną; 

- zgodnie z Regulaminem ZFŚS wnioski na pobyty zorganizowane od 2 do 7 dób 
kwalifikuje Komisja Socjalna, dlatego prosimy o nierezerwowanie miejsc w ośrodkach, 
jedynie wskazanie we wniosku rodzaju zakwaterowania (np. zakwaterowanie w pokoju 
3 osobowym,) 

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

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

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

- należność uczestnicy pobytów zorganizowanych 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  

do 30.10.2021r. (dotyczy turnusu świątecznego, sylwestrowego oraz ferii  
w Zakopanem). Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia 
zrealizowania świadczenia. 

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 wyjazdów rekreacyjnych 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, 5-789. 

 


