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PISMO OKÓLNE NR 4 

KANCLERZA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 

z dnia 4 lipca 2022 r. 

w sprawie dofinansowania do wypoczynku w 2022 r. 

 

Informuję, iż zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia 

Rektora nr 78 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie, z późn. zm., zwanym dalej „Regulaminem ZFŚS”, ustalono 

dofinansowanie do wypoczynku w 2022 r. w następującej wysokości: 

1) w przypadku pracownika, którego miesięczny dochód na jednego członka rodziny 

w 2021 r. wyniósł: 

a) do 2 831,27 zł (I grupa dochowa) – 1 900 zł, a dla jego dziecka* – 1 100 zł, 

b) od 2 831,28 zł do 3 963,77 zł (II grupa dochodowa) – 1 600 zł, a dla jego 

dziecka* – 900 zł, 

c) od 3 963,78 zł do 5 096,28 zł (III grupa dochodowa) – 1 200 zł, a dla jego 

dziecka* – 700 zł, 

d) powyżej 5 096,28 zł (IV grupa dochodowa) – 1 000 zł, a dla jego dziecka* –  

500 zł;  

 
* Dofinansowanie do wypoczynku przysługuje dzieciom pracownika/emeryta/rencisty do 

końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 18 rok życia, z zastrzeżeniem zdania 

drugiego. W przypadku dzieci pracownika/emeryta/rencisty, które po ukończeniu 18 roku 

życia kształcą się, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, dofinansowanie do wypoczynku przysługuje do czasu 

ukończenia przez nie nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym 

ukończyły 25 rok życia, oraz pod warunkiem przedłożenia do wglądu, na żądanie Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie, dokumentu potwierdzającego pobieranie przez nie 

kształcenia. 
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2) w przypadku emeryta albo rencisty, którego miesięczny dochód na jednego 

członka rodziny w 2021 r. wyniósł: 

a) do 2 831,27 zł (I grupa dochodowa) – 1 100 zł, a dla jego dziecka* – 1 000 zł, 

b) od 2 831,28 zł do 3 963,77 zł (II grupa dochodowa) – 900 zł, a dla jego dziecka* 

– 700 zł, 

c) od 3 963,78 zł do 5 096,28 zł (III grupa dochodowa) – 700 zł, a dla jego 

dziecka* – 400 zł, 

d) powyżej 5 096,28 zł (IV grupa dochodowa) – 500 zł, a dla jego dziecka* – 

300 zł. 

Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku jest złożenie wniosku, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 27 czerwca 

2018 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących świadczeń 

socjalnych (w brzmieniu ustalonym w załączniku do zarządzenia kanclerza nr 8 

z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie kanclerza nr 6 z dnia 

27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących 

świadczeń socjalnych). 

Wniosek należy złożyć w terminie do 31 października 2022 r., zgodnie z Zasadami 

składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku oraz o przyznanie 

świadczenia bożonarodzeniowego w 2022 r., stanowiącymi załącznik do pisma 

okólnego. 

W trybie § 6 ust. 4 Regulaminu ZFŚS zobowiązuje się wnioskodawców, 

z wyłączeniem osób, których dochody przekraczają najwyższy próg dochodowy, do 

dołączenia do wniosków skanów lub kopii następujących dokumentów 

potwierdzających oświadczoną wysokość dochodu: 

1) zaświadczenia z urzędu skarbowego, lub 

2) rocznego zeznania podatkowego potwierdzonego przez urząd skarbowy albo 

wydruku zeznania podatkowego wysłanego drogą elektroniczną poświadczoną za 

zgodność przez wnioskodawcę, lub 

3) zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub 

4) zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakazu płatniczego o wielkości 

gospodarstwa rolnego, lub  
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5) odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty 

– a w przypadku braku możliwości ich dołączenia, okazania innego dokumentu 

wskazanego przez Dział Socjalny. 

 

KANCLERZ 

dr Marcin Dąbrowski 

/podpisano kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym/ 


