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Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS 

 

 

Wniosek o udzielenie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu 
dot. usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku 

 

 

Ad. 1. Dofinasowanie do wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym 

zakresie (tzw. „wczasy pod gruszą”). 

 

Ad. 2. Dofinasowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży osób 

uprawnionych (np. w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również 

połączonego z nauką). 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ……………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

Telefon: ……………………….. adres e-mail: ………………………………………………… 

Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………... 

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi z ZFŚS PIW w Brzegu następujących świadczeń: 

 

Lp. Rodzaj świadczenia 

Należy zaznaczyć 

wybrane świadczenia 

wpisując „x” 

1 
Dofinasowanie do wypoczynku organizowanego przez osobę 

uprawnioną we własnym zakresie (tzw. „wczasy pod gruszą”) 
 

2 

Dofinasowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i 

młodzieży osób uprawnionych (np. w formie wczasów, 

kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z 

nauką) 

 

 

 

…………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

 

Wniosek należy złożyć do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

 

1) Data wpływu wniosku do PIW Brzeg ……………………………….. 

 

2) Data przedłożenia do wglądu Głównemu Księgowemu zatwierdzonego wniosku                     

o urlop wypoczynkowy: ………………………. (dotyczy pracowników). 
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Warunki przyznania świadczenia  

– wnioski, wykaz załączników do przedłożenie, zasady przyznania (wyciąg z Regulaminu ZFŚS PIW w Brzegu) 

 

Ad. 1. Dofinasowanie do wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie        

(tzw. „wczasy pod gruszą”). 

 

Uwaga: Z dofinasowania do wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie                    

(tzw. „wczasy pod gruszą”), może korzystać osoba uprawniona 1 raz do roku pod warunkiem:  

a) Złożenia w PIW w Brzegu wniosku o ww. dofinasowanie w terminie do 30 kwietnia każdego roku. 

b) W przypadku pracownika wypłata ww. dofinasowania następuje przed rozpoczęciem urlopu 

wypoczynkowego trwającego nie krócej niż 10 dni roboczych i przedłożenia do wglądu Głównemu 

Księgowemu, zatwierdzonego wniosku o urlop najpóźniej na dwa dni przed jego rozpoczęciem.  

c) W przypadku emerytów, rencistów oraz pracowników przebywających na urlopach związanych                                

z rodzicielstwem wypłata ww. dofinansowania następuje w jednym terminie w miesiącu czerwcu roku                      

w jakim przyznano świadczenie. 

d) Odmowne rozpatrzenie ww. wniosku nastąpi w przypadku nie złożenie wniosku w terminie lub złożenia                          

w ciągu roku kolejnych wniosków o ww. dofinasowanie. 

 

 

Ad. 2. Dofinasowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży osób uprawnionych                               

(np. w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką). 

 

Należy wybrać tylko jeden rodzaj zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie: wczasów, 

kolonii, obozów i zimowisk, w tym połączonych z nauką  

 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia dziecka 
Wiek dziecka 

w latach 
Rodzaj wypoczynku 

     

     

     

     

     

 

…………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

Załączniki:   

1) …………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………… 

 

Uwaga: Z dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży osób uprawnionych może 

korzystać osoba uprawniona 1 raz do roku na każde dziecko pod warunkiem: 
a) Złożenia w PIW w Brzegu wniosku o to świadczenie na każde dziecko w terminie do 30 kwietnia każdego roku. 

b) Kształcenia się dziecka w szkole w systemie dziennym, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku, 

w którym dziecko kończy 25 lat. Po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia wymagane jest przedłożenie zaświadczenia 

o uczęszczaniu do szkoły dziennej.  

c) Przedłożenia potwierdzenia opłaty za zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży wykonanej przez osobę 

uprawnioną lub przedłożenia faktury za zorganizowany wypoczynek (w obu przypadkach musi jasno wynikać,                             

że jest to wypoczynek zorganizowany, kto jest nabywcą/płatnikiem, którego dziecka dotyczy).  

d) Odmowne rozpatrzenie ww. wniosku nastąpi w przypadku nie dołączenia lub nie dostarczenia wymaganych dokumentów 

warunkujących przyznanie dofinasowania najpóźniej do końca listopada roku w jakim przyznano świadczenie.  


