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SZCZEGÓŁOWE ZASADY 

ORGANIZACJI I FINANSOWANIA ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ 
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                                               Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U.  

z. 2016. poz.800). 

2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz.U. 2015 poz.1881). 

3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  

(Dz.U. z 2016 r. poz. 704). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych (Dz.  U. Nr 43 z 2009, poz. 349 z późniejszymi  

zmianami ). 
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§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Szczegółowe zasady organizacji i finansowania działalności socjalnej dla w/w Oddziałów 

Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A,obowiązujące od 2017 roku zwanymi dalej 

jednostkami organizacyjnymi zostały opracowane w oparciu o „Ramowy Regulamin 

Organizacji i Finansowania Zakładowej Działalności Socjalnej w Spółce Restrukturyzacji 

Kopalń S.A.”obowiązujący od roku 2017 bezterminowo. 

2. Szczegółowe zasady organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej zwany 

dalej „Regulaminem” lub „ZFŚS”  określają szczegółowy wykaz osób uprawnionych 

do korzystania ze świadczeń funduszu, w tym określenie członków rodzin uprawnionych 

do korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz ich wysokości 

dofinansowania. 

3. Szczegółowe zasady organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej 

zatwierdza Pracodawca, po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi  

 w jednostkach organizacyjnych objętych  szczegółowymi zasadami organizacji  

 i finansowania zakładowej działalności socjalnej. 

4. Przeznaczenie i podział środków funduszu na poszczególne cele, rodzaje i formy 

działalności socjalnej szczegółowo określa "Plan rzeczowo – finansowy ZFŚS", 

zatwierdzony przez Pracodawcę, na wniosek Komisji Socjalnej. 

5. Decyzje o przyznaniu świadczeń i usług finansowanych ze środków funduszu podejmuje 

Pracodawca, na wniosek Komisji Socjalnej. 

6. Komisję Socjalną w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi powołuje Pracodawca. 

7. Wnioski o przyznanie usługi, świadczenia lub pomocy materialnej rozpatruje Komisja 

Socjalna i dokumentuje protokołem. 

8. Funduszem administruje Pracodawca. 

9. Środki ZFŚS przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej dla osób 

uprawnionych z uwzględnieniem indywidualnych warunków:  

 materialnych, 

 zdrowotnych, 

 indywidualnego zdarzenia losowego. 

10. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego. 

11. Świadczenia socjalne nie są obligatoryjne, z czego wynika, że Pracodawca nie ma 

obowiązku przyznania ich każdemu pracownikowi lub osobie uprawnionej. 
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§ 2. 

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu. 

 

1. Do świadczeń i usług finansowanych z ZFŚS uprawnieni są: 

1) pracownicy zatrudnieni na czas określony i nieokreślony, niezależnie od wymiaru 

czasu pracy, 

2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,  

3) pracownicy przebywający na urlopie górniczym i urlopie dla pracowników zakładu 

przeróbki mechanicznej wegla, 

4) członkowie rodzin osób wyżej wymienionych, 

5) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach  pobierający po nich renty rodzinne, 

6) inne osoby jeśli zostało im przyznane takie prawo ( imię i nazwisko osoby , ktorej 

Komisja Socjalna przyznała takie prawo winno być umieszczone w protokole z 

posiedzenia  Komisji Socjalnej ,przy większej liczbie osób dopuszcza się umieszczenie 

listy z imionami i nawiskami jako załącznika do protokołu). 

7) emeryci i renciści – byli pracownicy i członkowie ich rodzin Spółki Restukturyzacji 

Kopalń S.A. jednostek organizacyjnych objętych niniejszym Regulaminem. 

 

2.  Członkami rodzin, o których mowa w punkcie 1 są: 

1) dzieci własne i przysposobione, pozostające na utrztymaniu, wychowaniu i uczące  

się w wieku do 25 lat (liczy się data urodzenia), pod warunkiem, że osoby te nie  

są związane umową o pracę lub umową cywilno-prawną, 

2) dzieci współmałżonków, wnuki i rodzeństwo przyjęte na wychowanie w ramach 

rodziny zastępczej w wieku określonym powyżej, 

3) osoby wymienione w pkt 1 i 2 w stosunku do których orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek, 

4) współmałżonkowie. 

 

§ 3. 

Przeznaczenie środków funduszu (zakres rzeczowy świadczeń i usług) 

 

1. Środki ZFŚS mogą być przeznaczone na:  

1) krajowy i zagraniczny wypoczynek dzieci i młodzieży w formie: wczasów,  obozów, 

kolonii ,półkolonii „zielonej szkoły”,wycieczek szkolnych,zimowisk 

2) krajowy i zagraniczny wypoczynek organizowany w formie turystyki grupowej 

(wycieczki, rajdy, obozy, spływy itp.) 
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3) dofinansowanie do wypoczynku pracownika organizowanego we własnym zakresie 

(tzw. wczasy pod gruszą), 

4) dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach 

wychowania przedszkolnego, 

5) działalność kulturalno-oświatową, 

6) pozostałe świadczenia, paczki, bony podarunkowe, pomoc finansową. 

 

§ 4. 

Ogólne zasady i warunki przyznania i finansowania świadczeń z funduszu 

 

1. Przyznanie i wysokość dofinansowania z funduszu do świadczeń i usług socjalnych  

dla osób uprawnionych uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.  

2. W przypadku ,gdy przedłożony rachunek , faktura lub  dowód wpłaty (dowód wpłaty 

dotyczy tylko tzw. „zielonej szkoły”) opiewał będzie na kwotę mniejszą niż należne 

dofinansowanie z regulaminu zostanie ono wypłacone do wysokości przedłożonego 

rachunku.  

3. Świadczenie lub usługę finansowaną z funduszu przyznaje się na wniosek osoby  

uprawnionej, organizacji związkowej lub pracodawcy, który powinien zawierać  

co najmniej: imię i nazwisko osoby uprawnionej, określenie świadczenia,  

o które ubiega się wnioskodawca, oświadczenie o wysokości dochodu brutto 

przypadającego na osobę w rodzinie, podpis, fakturę lub rachunek albo dowód wpłaty 

(dowód wpłaty tylko w przypadku tzw. „zielonej szkoły” ) oraz dane organizatora.  

4. Podstawę do obliczenia wysokości dofinansowania do usług i świadczeń, stanowi  dochód 

brutto  przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu osoby uprawnionej 

wyliczony na podstawie rocznego zeznania podatkowego PIT do Urzędu Skarbowego za 

rok ubiegły według wzoru:    

przychód brutto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia 

społeczne podzielony przez liczbę 12 i liczbę członków w rodzinie.   

Jeśli  dofinansowanie będzie miało mieć miejsce w okresie od stycznia do kwietnia a 

osoba uprawniona nie będzie jeszcze w posiadaniu rocznego zeznania podatkowego PIT 

za rok ubiegły dochód brutto może być wyliczony na podstawie rocznego zeznania 

podatkowego PIT sprzed dwóch lat.  

 

W przypadku osób, które nie osiągały dochodów z tytułu wynagrodzenia i nie posiadają 

PIT-u do Urzędu Skarbowego za rok ubiegły lub sprzed dwóch lat dochód stanowiący 

podstawę dofinansowania do świadczeń będzie wyliczony na podstawie: 

a) zaświadczenia takiej osoby o wysokości otrzymywanych dochodów za ostatni 

miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o dofinansowanie.Zaświadczenie 
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powinno zawierać informację o wysokości przychodu brutto, kosztach uzyskania 

przychodu i składkach na ubezpieczenia społeczne.  

b) i PIT-u do Urzedu Skarbowego za rok ubiegły lub sprzed dwóch lat pozostałych   

członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  

 

Łączny dochód brutto osób , o których mowa w pkt.a) i b) , który będzie 

stanowił podstawę do obliczenia wysokości dofinansowania do usług i świadczeń 

winien  być wyliczony według wzoru:  

 w przypadku § 4 ust.4 pkt a)  

     przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i  składki na ubezpieczenia         

     społeczne za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o dofinansowanie  

     podzielony przez liczbę członków w rodzinie. 

 w przypadku § 4 ust.4 pkt b) 

przychód brutto pozostałych członków rodziny pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na 

ubezpieczenia społeczne podzielony przez liczbę 12 i liczbę członków w rodzinie.   

        Zaświadczenie winno być złożone do wniosku o dofinansowanie. 

 

a) W sprawach nieuregulowanych w kwestii dokumentów ( brak rocznego zeznania 

podatkowego PIT do Urzędu Skarbowego z uwagi na brak dochodów),na 

podstawie których wylicza się dochód brutto do dofinansowania dopuszcza się 

możliwość złożenia zaświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  za ostatni miesiąc 

poprzedzajacy złożenie wniosku o dofinansowanie.Zaświadczenie powinno 

zawierać informację o wysokości przychodu brutto, kosztach uzyskania 

przychodu i składkach na ubezpieczenia społeczne. 

 

5. Oświadczenie powinno zawierać wszelkie dochody uzyskiwane przez wspólnie  

zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie. 

6. Oświadczenia budzące uzasadnione wątpliwości, co do podanej wysokości dochodu  

przypadającego na osobę w rodzinie mogą podlegać weryfikacji przez Komisję Socjalną. 

        Komisja Socjalna ma prawo zażądać w takiej sytuacji przedłożenia rocznego  zeznania 

        podatkowego PIT do Urzędu Skarbowego , na podstawie którego wyliczono dochód  

        brutto i złożono w/w oświadczenie. 

  7.   W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych oświadczeń o wielkości dochodów  

        w rodzinie, do celów obliczania i przyznania wysokości dofinansowania z ZFŚS, 

         Komisja Socjalna składa do Pracodawcy wniosek o zasadności złożenia zawiadomienia  

         o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury.      

  8.  Świadczenia z ZFŚS pobrane na podstawie oświadczenia zawierającego nieprawdziwe  

       dane, o których mowa w ust. 7, jako świadczenia niesłusznie pobrane podlegają  
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       zwrotowi. 

   9. Świadczenia przyznane osobom uprawnionym podlegają opodatkowaniu podatkiem     

       dochodowym od osób fizycznych lub zwolnieniu z tego podatku stosownie do  

        postanowień Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.   

  

 

10.Wysokość dofinansowania do świadczeń z Funduszu, uzależniona jest od wysokości  

         dochodu na osobę w rodzinie według poniższej tabeli: 

 

Dochód  

na osobę 

Kwota dofinansowania 

Wypoczynku  

i wczasów  

pod gruszą 

Wypoczynku  

dla dzieci  

i młodzieży 

Opieki nad dziećmi  

w żłobkach  

i przedszkolach  

(na dziecko) 

do 1.500,00 zł 1.400,00 zł 800,00 zł 350,00 zł 

od 1.501,00 zł 

do 2.500,00 zł 
1.200,00 zł 600,00 zł 250,00 zł 

powyżej   

2.500,00 zł  
1.000,00 zł 400,00 zł 150,00 zł 

 

11.Wnioski o dofinansowania z ZFŚS składane są do dnia 15 grudnia danego roku 

kalendarzowego. Po tej dacie wnioski nie będą rozpatrywane przez Komisję Socjalną. 

 

 

§ 5. 

Zasady i warunki przyznania zapomóg 

 

1. Pracownikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, 

indywidualnego zdarzenia losowego – może być przyznana pomoc rzeczowa lub 

finansowa. 

2. Pomocy udziela się na podstawie wniosku osoby ubiegającej się, albo organizacji 

związkowej lub z inicjatywy Komisji Socjalnej. 

3. Wnioski o zapomogi złożone przez wymienionych w ust. 1 i 2 będą rozpatrywane na 

posiedzeniach Komisji Socjalnej, a następnie wysokość zapomogi będzie akceptowana 

przez Pracodawcę.  

4. Pracodawca na wniosek Komisji Socjalnej może: 
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 w indywidualnych, wyjątkowych przypadkach przyznać zapomogę częściej niż 

jeden raz w roku, 

 określić formę i rozmiar pomocy rzeczowej w dostosowaniu do potrzeb 

indywidualnych lub zbiorowych. 

 

 

§ 6. 

Zasady i warunki przyznania i finansowania wczasów pod gruszą 

 

1. Dofinansowanie z tytułu pobytu na tzw. wczasach pod gruszą może być przyznane nie 

częściej niż raz w roku kalendarzowym pracownikowi, który złożył wniosek w formie 

pisemnej oraz skorzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 10 kolejnych 

dni urlopu wypoczynkowego, potwierdzonym na wniosku na podstawie złożonej karty 

urlopowej przez uprawnioną komórkę organizacyjną.  

2. Dla pracowników przebywających na urlopie górniczym lub urlopie dla pracowników 

zakładu przeróbki mechanicznej węgla może być przyznane, nie częściej niż raz w roku 

kalendarzowym dofinansowanie do tzw. wczasów po gruszą (po skorzystaniu z 

wypoczynku) po przedłożeniu na Komisję Socjalną wniosku o dofinansowanie, faktury 

lub rachunku zawierającego: nazwisko i imię pracownika, określenie formy wypoczynku  

termin pobytu (co najmniej 10 dni kalendarzowych), kwotę zapłaty oraz dane organizatora 

wypoczynku.Dofinansowanie zostanie przyznane według kryterium dochodowego 

zawartego w tabeli dofinansowania z pozycji wypoczynek i wczasy pod gruszą.  

W przypadku gdy faktura lub  rachunek opiewa na kwotę mniejszą niż kwota 

dofinansowania z tabeli ,świadczenie zostanie wypłacone do wysokości przedłożonego 

rachunku.  

3. Świadczenie może być przyznane i wypłacone przed rozpoczęciem urlopu 

wypoczynkowego na podstawie karty urlopowej podpisanej przez bezpośredniego 

przełożonego. 

4. W przypadku skorzystania z dofianasowania, o którm mowa w ust. 3, a nie spełnienia 

warunków do jego przyznania, kwota wypłaconego świadczenia musi być zwrócona na 

konto ZFŚS. 

 

 

§ 7. 

Zasady i warunki przyznania i finansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

 

1. Dzieci pracowników mogą skorzystać z jednej z form dofinansowania ZFŚS do 

wypoczynku (wczasy,obóz,kolonia,półkolonia,zimowisko,wycieczka szkolna)  
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2. W przypadku, gdy rachunek za wypoczynek dzieci i młodzieży opiewa na kwotę mniejszą 

niż kwota dofinansowania, świadczenie wypłacane jest do wysokości rachunku. 

3. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży przyznawane jest dzieciom w wieku 

powyżej 5 lat (liczy się data urodzenia) oraz młodzieży do czasu ukończenia szkoły 

zawodowej, średniej lub wyższej do 25 lat (liczy się data urodzenia). 

4. Dzieci pracowników uczęszczające do szkoły podstawowej mogą dodatkowo skorzystać  

z jednorazowego dofinansowania do wyjazdu śródrocznego (tzw. zielone szkoły) według 

zasad: 

 50 % odpłatności rodziców (ogólny koszt pomniejszony o dofinansowanie  

uzyskane  z  Urzędu Miasta i Wydziału Ochrony Środowiska),  

 dla pracowników, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 

1500,00 zł brutto na jedna osobę, dopuszcza się możliwość indywidualnego 

rozpatrzenia dofinansowania do wyjazdu. 

5. Pracownik, który wysyła dziecko na wypoczynek chcąc uzyskać dofinansowanie, wraz  

z wnioskiem musi przedstawić fakturę, rachunek lub inny dowód wpłaty (dowód wpłaty 

dotyczy tylko tzw.”zielonej szkoły”) zawierający: nazwisko i imię dziecka, określenie w 

treści dokumentu formy wypoczynku, termin pobytu oraz  kwotę zapłaty i dane 

organizatora. Dofinansowanie zostanie przyznane do wyjazdu zorganizowanego ,czyli 

takiego , który spełnia następujące warunki:  

- wypoczynek zostaje zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność        

w tym zakresie, 

       -  wypoczynek będzie miał formę m.in. wczasów ,kolonii,obozów, półkolonii 

,zimowisk,zielonych szkół 

       

      Termin pobytu na wyjeździe zorganizowanym to minimum 5 dni kalendarzowych 

       (limit dni nie dotyczy wycieczek szkolnych) 

  

       

6. W szczególnych przypadkach bardzo niskiego dochodu na członka rodziny można starać 

się o wyższy wymiar dofinansowania lub o całkowite dofinansowanie odpłatności za  

wypoczynek dzieci i młodzieży. 

7. Pracownik, którego dziecko ukończyło 18 lat, zobowiązany jest dostarczyć kserokopię 

legitymacji szkolnej, studenckiej lub innego dokumentu stwierdzającego kontynuowanie 

nauki przez dziecko oraz oświadczenie rodzica o braku dochodów dziecka pełnoletniego. 

 

§ 8. 

Działalność  turystyczna, kulturalno – oświatowa  i  sportów rekreacyjna 

 



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Szczegółowe zasady organizacji i finansowania zakładowej działalności socjalnej  

w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. dla Biura Zarządu, Administracja Zasobów Mieszkaniowych, 

Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji, KWK „Brzeszcze Wschód”, 

KWK „Mysłowice”, KWK „Boże Dary”, KWK „Kazimierz - Juliusz”,KWK „Anna” 

KWK „Jas-Mos”,KWK „ Pokój I”,CZOK  
Strona 11 z 23 

1. W planie wydatków ZFŚS wydziela się środki przeznaczone na dofinansowanie 

działalności turystycznej, kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej oranizowanej 

przez Pracodawcę oraz Organizacje Związkowe. 

2. Kwota dofinansowania działalności wymienionej w ust. 1 będzie uzależniona od kosztów 

danej imprezy i rozpatrywana indywidualnie na posiedzeniach Komisji Socjalnej. 

3. Osoba uprawniona  może skorzystać z dofinansowania do wycieczek, przy założeniu, że 

maksymalna kwota dofinansowania w ciągu roku kalendarzowego na osobę może 

wynosić wg dochodu brutto na 1 osobę poniżej 2.000,00 zł do  350,00 zł, wg dochodu 

powyżej 2.000,00 zł  na 1 osobę do 290,00 zł . 

4. Dofinansowanie uczestników wycieczki, imprezy: 

 1 dniowej (wycieczki, imprezy organizowanej przez Pracodawcę lub Organizacje 

Związkowe) – kwota dofinansowania wg dochodu brutto na 1 osobę poniżej 

2.000,00 zł do 50 zł,  powyżej 2.000,00 zł  na 1 osobę do 40 zł  

 2 dniowej i więcej dni - kwota dofinansowania wg dochodu brutto na 1 osobę 

poniżej 2.000,00 zł do 300 zł, powyżej 2.000,00 zł brutto na 1 osobę do 250 zł 

5. Dofinansowanie zostanie wypłacone organizatorowi po przedstawieniu faktury wraz z 

listą uczestników po odbytej imprezie i rozpatrzeniu przez Komisję Socjalną. 

 

§ 9. 

Dofinansowanie  do  opieki  nad  dziećmi  w  żłobkach i  przedszkolach 

 

1. W planie wydatków ZFŚS wydziela się środki przeznaczone na dofinansowanie opieki 

nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania 

przedszkolnego. 

2. Podstawą otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku oraz zaświadczenia  

o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub przedszkola.  

 

3. Dofinansowanie tego świadczenia może być przyznane przez Komisję Socjalną 

indywidualnie, w zależności od sytuacji materialnej rodziny. 

 

 

 

 

 

§ 10. 

Inne  Swiadczenia 

 

W planie wydatków ZFŚS wydziela się środki przeznaczone na finansowanie: 
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1. Pomocy rzeczowej lub finansowej dla chorych pracowników przebywających  

na długotrwałym leczeniu. 

2. Pomocy finansowej,  pomocy finansowej okolicznościowej tylko dla pracownika,  bonów 

lub paczek okolicznościowych dla osób uprawnionych.                                                            

Wartość tych świadzceń przyznaje się w zależności od środków pozostających  

do wykorzystania z ZFŚS z uwzględnieniem sytuacji materialnej, rodzinnej i finansowej 

pracowników. Uzyskanie okolicznościowej pomocy finansowej tylko dla pracownika 

uzależnione będzie od sytuacji rodzinnej, materialnej i złożonego oświadczenia o 

dochodach w terminie wyznaczonym przez Komisję Socjalną.Dofinansowanie z tytułu 

okolicznościowej pomocy finansowej dla pracowników , którzy spełnią warunek 

dostarczenia oświadczenia w wyznaczonym terminie zostanie  przydzielone według 

następujących progów dochodowych:  

 

 Do 2500,00 zł na osobę w rodzinie 

 Powyżej 2500,00 na osobę w rodzinie 

         

w kwotach ustalonych przez Komisję Socjalną w protokole. 

         

Dla pracowników, którzy nie złożą w/w oświadczenia we wskazanym przez Komisję Socjalną 

terminie okolicznościowa pomoc finansowa zostanie przydzielona w innej kwocie ustalonej 

przez Komisję Socjalną w protokole. 

Termin złożenia w/w oświadczenia zostanie ogłoszony w miejscu ogólnie dostępnym na 

tablicy ogłoszeń w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.   

                                                                                                                    

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Szczegółowych Zasadach Organizacji  

i Finansowania Zakładowej Działaności Socjalnej objętych jednostek organizacyjnych 

zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 

2. Niniejsze Szczegółowe Zasady Organizacji i Finansowania Zakładowej 

DziałanościSocjalnej  obowiązują od 1 stycznia 2017 roku 
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     Załączniki: 

     Wzory druków: 

a) wniosek o przyznanie dofinansowania na tzw. „wczasy pod gruszą”, 

b) wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży:  

kolonie, półkolonie, wczasy, obozy, kolonie śródroczne tzw. „zielone 

szkoły”,wycieczka szkolna,zimowisko 

c) wniosek dofinansowania do opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, 

d) wniosek o przyznanie dofinansowania do organizowanej imprezy. 

      e)   oświadczenie o braku dochodów dziecka pełnoletniego. 

      f)   oświadczenie o dochodzie brutto. 

 

 

ZA STRONY: 

 

Związki Zawodowe:                                                        Pracodawca: 
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WZORY DRUKÓW 

A.Wniosek o przyznanie dofinansowania na tzw. „wczasy pod gruszą”  

i wypoczynku. 

                                                                ……………..……………………………………. 
(miejscowość i data) 

             Pieczątka Oddziału 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania na tzw. 

„wczasy pod gruszą „ 

 
Nazwisko i imię  pracownika……………………………………………………………………………………………….. 

 

Oddział/nr znaczka/nr stały,pesel ………………………………………………………… tel. kontaktowy…….…..…………. 

 

Data rozpoczęcia pracy w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. ………………………..…………………………….. 

 

Niniejszym oświadczam, że dochód brutto – ustalony na podstawie PIT-u za rok ubiegły do Urzędu Skarbowego , 

wyliczony  według wzoru: przychód brutto pomniejszony  o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia 

społeczne podzielony przez liczbę 12 oraz liczbę członków w rodzinie –  mieści się w przedziale:  

   

1) do  1.500,00  zł 2) od 1.501,00zł do 2.500,00 zł          3) powyżej 2.500,00 zł   

właściwe zaznaczyć krzyżykiem  

 

w przypadku gdy dofinansowanie będzie miało mieć miejsce w okresie od stycznia do kwietnia danego roku 

kalendarzowego a pracownik nie będzie posiadał jeszcze PIT-u  za rok ubiegły dochód będzie liczony na podstawie 

PIT-u sprzed dwóch lat.  

 

* w przypadku osób, które nie osiągały dochodów z tytułu wynagrodzenia i nie posiadają PIT-u do Urzędu Skarbowego 

za rok ubiegły lub sprzed dwóch lat dochód stanowiący podstawę dofinansowania do świadczeń będzie wyliczony na 

podstawie: 

a) zaświadczenia takiej osoby o wysokości otrzymywanych dochodów za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie 

wniosku o dofinansowanie.Zaświadczenie powinno zawierać informację o wysokości przychodu brutto , kosztach 

uzyskania przychodu i składkach na ubezpieczenia społeczne.  

b) i PIT-u do Urzedu Skarbowego za rok ubiegły lub sprzed dwóch lat pozostałych członków rodziny, 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  

 

Łączny dochód brutto osób , o których mowa w pkt a) i b) , który będzie stanowił podstawę do obliczenia 

wysokości dofinansowania do usług i świadczeń winien  być wyliczony według wzoru:  

 w przypadku pkt a)  

       przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i  składki na ubezpieczenia   społeczne za ostatni miesiąc 

       poprzedzający złożenie wniosku o dofinansowanie podzielony przez liczbę członków w rodzinie. 

 w przypadku pkt b) 

przychód brutto pozostałych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym pomniejszony o 

koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne podzielony przez liczbę 12 i liczbę członków w 

rodzinie.   
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        Zaświadczenie winno być złożone do wniosku o dofinansowanie. 

 
W sprawach nieuregulowanych w kwestii dokumentów ( brak rocznego zeznania podatkowego PIT do Urzędu 

Skarbowego z uwagi na brak dochodów),  na podstawie których wylicza się dochód brutto do dofinansowania 

dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym  za ostatni miesiąc poprzedzajacy złożenie wniosku o dofinansowanie, 

zawierających informację o wysokości przychodu brutto , kosztach uzyskania przychodu i składkach na 

ubezpieczenia społeczne.  

 

 

UWAGA: W przypadku stwierdzenia, że pracownik w niniejszym wniosku zaniżył osiągane dochody, to Komisja Socjalna 

składa do pracodawcy wniosek o zasadności złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. 

Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie dofinansowania z moich poborów, zasiłku chorobowego  

i innych świadczeń w przypadku niesłusznie pobranego dofinansowania, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  

w celach związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu.    

      

……….…………………………….…………………..  
                               (data i podpis pracownika) 

Adnotacja o zatrudnieniu i dacie wypoczynku/wczasów: 

Pracownik jest w stanie zatrudnienia w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. od …………………………..……….. 

Potwierdza się zgłoszenie wypoczynku/wczasów od …………………………………  do …………………………… 

 

 

   …………………………………………………                                                                               ………………………………………………                       

data potwierdzenia                                                                                                                    pieczątka podpis 

 

 

 

Kwota przynanego dofinansowania wynosi ( zł ) ……………………………………………………. 

 

Podpisy Członków Komisji Socjalnej : 
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B.Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży:  

kolonie, półkolonie, wczasy, obozy, kolonie śródroczne tzw. „zielone szkoły”,wycieczka 

szkolna,zimowisko 

 

 

                                                            ……………..……………………………………. 
(miejscowość i data) 

             Pieczątka Oddziału 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży:  

kolonie, półkolonie, wczasy, obozy, kolonie śródroczne tzw. „zielone szkoły” 

             wycieczka szkolna,zimowisko 

 

Nazwisko i imię  pracownika……………………………………………………………………………………………….. 

 

Oddział/nr znaczka/nr stały pesel ………………………………………………………… tel. kontaktowy…….…..…………. 

 

Data rozpoczęcia pracy w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. ………………………..…………………………….. 

 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Niniejszym oświadczam, że w/w osoby są na moim utrzymaniu i dochód brutto  – ustalony na podstawie PIT-u za 

rok ubiegły do Urzędu Skarbowego , wyliczony  według wzoru: przychód brutto pomniejszony  o koszty uzyskania 

przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne podzielony przez liczbę 12 oraz liczbę członków w rodzinie –  mieści 

się w przedziale:     

1) do  1.500,00  zł 2) od 1.501,00zł do 2.500,00 zł          3) powyżej 2.500,00 zł   

właściwe zaznaczyć krzyżykiem  

 

w przypadku gdy dofinansowanie będzie miało mieć miejsce w okresie od stycznia do kwietnia danego roku 

kalendarzowego a pracownik nie będzie posiadał jeszcze PIT-u  za rok ubiegły dochód będzie liczony na podstawie 

PIT-u sprzed dwóch lat.  

 

* w przypadku osób, które nie osiągały dochodów z tytułu wynagrodzenia i nie posiadają PIT-u do Urzędu Skarbowego 

za rok ubiegły lub sprzed dwóch lat dochód stanowiący podstawę dofinansowania do świadczeń będzie wyliczony na 

podstawie: 
a) zaświadczenia takiej osoby o wysokości otrzymywanych dochodów za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie 

wniosku o dofinansowanie.Zaświadczenie powinno zawierać  informację o wysokości przychodu brutto , kosztach 

uzyskania przychodu i składkach na ubezpieczenia społeczne.  
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b) i PIT-u do Urzedu Skarbowego za rok ubiegły lub sprzed dwóch lat pozostałych członków rodziny, 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  

 

Łączny dochód brutto osób , o których mowa w pkt a) i b) , który będzie stanowił podstawę do obliczenia 

wysokości dofinansowania do usług i świadczeń winien  być wyliczony według wzoru:  

 w przypadku pkt a)  

       przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i  składki na ubezpieczenia   społeczne za ostatni miesiąc 

       poprzedzający złożenie wniosku o dofinansowanie podzielony przez liczbę członków w rodzinie. 

 w przypadku pkt b) 

przychód brutto pozostałych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym pomniejszony o 

koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne podzielony przez liczbę 12 i liczbę członków w 

rodzinie.   

        Zaświadczenie winno być złożone do wniosku o dofinansowanie. 

 
W sprawach nieuregulowanych w kwestii dokumentów ( brak rocznego zeznania podatkowego PIT do Urzędu 

Skarbowego z uwagi na brak dochodów), na podstawie których wylicza się dochód brutto do dofinansowania 

dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym  za ostatni miesiąc poprzedzajacy złożenie wniosku o dofinansowanie 

,zawierających informację o wysokości przychodu brutto , kosztach uzyskania przychodu i składkach na 

ubezpieczenia społeczne.  

 

 

         UWAGA: W przypadku stwierdzenia, że pracownik w niniejszym wniosku zaniżył osiągane dochody, to Komisja 

Socjalna składa do pracodawcy wniosek o zasadności złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do 

prokuratury. 

Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie dofinansowania z moich poborów, zasiłku chorobowego  

i innych świadczeń w przypadku niesłusznie pobranego dofinansowania, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

w celach związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu.         

 

……….…………………………….…………………..  
                               (data i podpis pracownika) 

 

Adnotacja o zatrudnieniu i dacie wypoczynku/wczasów: 

Pracownik jest w stanie zatrudnienia w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. od       …………………..……….. 

Potwierdza się zgłoszenie dofinansowania od ……………………  do …………………………… 

 

   …………………………………………………                                                                               ………………………………………………                        

data potwierdzenia                                                                                                                    pieczątka podpis 

 

Kwota przynanego dofinansowania wynosi ( zł ) ……………………………………………………. 

Podpisy Członków Komisji Socjalnej : 
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C.Wniosek o przyznanie dofinansowania do opieki nad dziećmi w żłobkach  

i przedszkolach. 

                                                                ……………..……………………………………. 
(miejscowość i data) 

             Pieczątka Oddziału 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania  do opieki nad dziećmi  

w żłobkach i przedszkolach 

 
Nazwisko i imię  pracownika……………………………………………………………………………………………….. 

 

Oddział/nr znaczka/nr stały pesel ………………………………………………………… tel. kontaktowy…….…..…………. 

 

Data rozpoczęcia pracy w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. ………………………..…………………………….. 

 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Niniejszym oświadczam,że w/w osoby są na moim utrzymaniu i dochód brutto  – ustalony na podstawie PIT-u za 

rok ubiegły do Urzędu Skarbowego , wyliczony  według wzoru: przychód brutto pomniejszony  o koszty uzyskania 

przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne podzielony przez liczbę 12 oraz liczbę członków w rodzinie –  mieści 

się w przedziale:     

1) do  1.500,00  zł 2) od 1.501,00zł do 2.500,00 zł          3) powyżej 2.500,00 zł   

właściwe zaznaczyć krzyżykiem  

 

w przypadku gdy dofinansowanie będzie miało mieć miejsce w okresie od stycznia do kwietnia danego roku 

kalendarzowego a pracownik nie będzie posiadał jeszcze PIT-u  za rok ubiegły dochód będzie liczony na podstawie 

PIT-u sprzed dwóch lat.  

 

* w przypadku osób, które nie osiągały dochodów z tytułu wynagrodzenia i nie posiadają PIT-u do Urzędu Skarbowego 

za rok ubiegły lub sprzed dwóch lat dochód stanowiący podstawę dofinansowania do świadczeń będzie wyliczony na 

podstawie: 

a) zaświadczenia takiej osoby o wysokości otrzymywanych dochodów za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie 

wniosku o dofinansowanie.Zaświadczenie powinno zawierać informację o wysokości przychodu brutto , kosztach 

uzyskania przychodu i składkach na ubezpieczenia społeczne.  

  

b) i PIT-u do Urzedu Skarbowego za rok ubiegły lub sprzed dwóch lat pozostałych członków rodziny, 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  
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Łączny dochód brutto osób , o których mowa w pkt a) i b) , który będzie stanowił podstawę do obliczenia 

wysokości dofinansowania do usług i świadczeń winien  być wyliczony według wzoru:  

 w przypadku pkt a)  

       przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i  składki na ubezpieczenia   społeczne za ostatni miesiąc 

       poprzedzający złożenie wniosku o dofinansowanie podzielony przez liczbę członków w rodzinie. 

 w przypadku pkt b) 

przychód brutto pozostałych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym pomniejszony o 

koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne podzielony przez liczbę 12 i liczbę członków w 

rodzinie.   

        Zaświadczenie winno być złożone do wniosku o dofinansowanie. 

 
W sprawach nieuregulowanych w kwestii  dokumentów ( brak rocznego zeznania podatkowego PIT do Urzędu 

Skarbowego z uwagi na brak dochodów), na podstawie których wylicza się dochód brutto do dofinansowania 

dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym  za ostatni miesiąc poprzedzajacy złożenie wniosku o dofinansowanie, 

zawierających informację o wysokości przychodu brutto , kosztach uzyskania przychodu i składkach na 

ubezpieczenia społeczne.  

 

 

UWAGA: W przypadku stwierdzenia, że pracownik w niniejszym wniosku zaniżył osiągane dochody, to Komisja Socjalna 

składa do pracodawcy wniosek o zasadności złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. 

Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie dofinansowania z moich poborów, zasiłku chorobowego  

i innych świadczeń w przypadku niesłusznie pobranego dofinansowania, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)   

w celach związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu.         

 

……….…………………………….…………………..  
                               (data i podpis pracownika) 

 

 

 

Adnotacja o zatrudnieniu i dacie wypoczynku/wczasów: 

Pracownik jest w stanie zatrudnienia w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. od       …………………..……….. 

Potwierdza się zgłoszenie wypoczynku/wczasów od ……………………  do …………………………… 

 

   …………………………………………………                                                                               ………………………………………………                       

data potwierdzenia                                                                                                                    pieczątka podpis 

 

Kwota przynanego dofinansowania wynosi ( zł ) ……………………………………………………. 

Podpisy Członków Komisji Socjalnej : 
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D.Wniosek o przyznanie dofinansowania do organizowanej imprezy. 

 

(Firmówka Związku/Pieczęć lub nazwa Związku)…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….…..... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………..……………………………………. 
(miejscowość i data) 

                  

Do Komisji Socjalnej 

Funduszu Świadczeń Socjalnych 

przy SRK S.A. w ………………………. 

………………………….……..…………. 

 

 

W dniach od ………….… do ………………… Związek Zawodowy 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…  zorganizował 

dla pracowników Spółki i ich rodzin ………………………………………………………… 

……..………………………………………………………………………..……………….… 

Jako organizator w/w imprezy zwracamy się z prośbą o jej dofinansowanie  

i w załączeniu przedstawiamy fakturę/y poniesionych kosztów oraz listę jej uczestników  

z oświadczeniami pracowników o osiąganych dochodach i ich zgodą  

na przekazanie dofinansowania do zorganizowanej w/w imprezy na konto Związku 

Zawodowego…………………………………………………………………………………. 

 .…………………………………………………………………………………………………  

(nr konta) ………………………………………………..…………….. 

 

………………………….. 
podpis i pieczątka Związku 
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Jako uczestnik imprezy ……………………………………………………..…………………. 

w dniach od …… do …………. oświadczam, że dochód brutto w moim gospodarstwie 

domowym na osobę jest zgodny z przedstawionym w poniższej tabeli, jednocześnie 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przelanie mojego dofinansowania z ZFŚS do imprezy na 

konto Związku Zawodowego 

……………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….. 

Lp. Nazwisko i imię 
Nr stały  

pokrewieństwo* 

<Powyżej> 

 2 000,00 zł  

PODPIS 

<Poniżej>  

2 000,00 zł  

PODPIS 

Kwota 

dofinans-

wania 

UWAGI 

1.       

2.       

3.       

4.       

itd.       

* wpisać literę „Ż” - żona, „M” - mąż, „D” - dziecko.  
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E. Oświadczenie o braku dochodów dziecka pełnoletniego.           

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że moje dziecko/ci: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

nazwisko i imię dziecka 

 

………………………………………………………………………………………………… 

nazwisko i imię dziecka 

 

………………………………………………………………………………………………… 

nazwisko i imię dziecka 

 

………………………………………………………………………………………………… 

nazwisko i imię dziecka 

 

 

- nie pracuje/ą zarobkowo, nie prowadzi/ą działalności gospodarczej  

i pozostaje/ą na moim utrzymaniu. 

 

………………………….....……, dnia …………..            …………………………………… 

miejscowość               podpis pracownika 
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F.Oświadczenie o dochodzie brutto.                                 …………………………………… 

                                                                                                                               (miejscowość i data) 

Imię i nazwisko pracownika …………………………………………………………………………….. 

Oddział/nr znaczka/nr stały/pesel ……………………………………………………………………….. 

Niniejszym oświadczam, że dochód brutto – ustalony na podstawie PIT-u za rok ubiegły do Urzędu Skarbowego , 

wyliczony  według wzoru: przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia 

społeczne podzielony przez liczbę 12 oraz liczbę członków w rodzinie –  mieści się w przedziale:  

   

1) do  1.500,00  zł 2) od 1.501,00zł do 2.500,00 zł          3) powyżej 2.500,00 zł   

właściwe zaznaczyć krzyżykiem  

 

w przypadku gdy dofinansowanie będzie miało mieć miejsce w okresie od stycznia do kwietnia danego roku 

kalendarzowego a pracownik nie będzie posiadał jeszcze PIT-u  za rok ubiegły dochód będzie liczony na podstawie 

PIT-u sprzed dwóch lat. 

 

* w przypadku osób, które nie osiągały dochodów z tytułu wynagrodzenia i nie posiadają PIT-u do Urzędu Skarbowego 

za rok ubiegły lub sprzed dwóch lat dochód stanowiący podstawę dofinansowania do świadczeń będzie wyliczony na 

podstawie: 

a) zaświadczenia takiej osoby o wysokości otrzymywanych dochodów za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie 

wniosku o dofinansowanie.Zaświadczenie powinno zawierać informację o wysokości przychodu brutto, kosztach 

uzyskania przychodu i składkach na ubezpieczenia społeczne.  

b) i PIT-u do Urzedu Skarbowego za rok ubiegły lub sprzed dwóch lat pozostałych   członków rodziny, 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  

 

Łączny dochód brutto osób , o których mowa w pkt.a) i b) , który będzie stanowił podstawę do obliczenia 

wysokości dofinansowania do usług i świadczeń winien  być wyliczony według wzoru:  

 w przypadku pkt a)  

     przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i  składki na ubezpieczenia         

     społeczne za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o dofinansowanie  

     podzielony przez liczbę członków w rodzinie. 

 w przypadku pkt b) 

przychód brutto pozostałych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym pomniejszony o 

koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne podzielony przez liczbę 12 i liczbę członków w 

rodzinie.   

        Zaświadczenie winno być złożone do wniosku o dofinansowanie. 

 

W sprawach nieuregulowanych w kwestii dokumentów ( brak rocznego zeznania podatkowego PIT do Urzędu Skarbowego z 

uwagi na brak dochodów),na podstawie których wylicza się dochód brutto do dofinansowania dopuszcza się możliwość 

złożenia zaświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  za 

ostatni miesiąc poprzedzajacy złożenie wniosku o dofinansowanie.Zaświadczenie powinno zawierać informację o wysokości 

przychodu brutto, kosztach uzyskania przychodu i składkach na ubezpieczenia społeczne. 

Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie dofinansowania z moich poborów, zasiłku chorobowego  

i innych świadczeń w przypadku niesłusznie pobranego dofinansowania, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  

w celach związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu.        

……………………………….                                                                                                                                                

(data i podpis pracownika) 

 


