
Szanowni Państwo, 

  

przesyłam Państwu informację o dofinansowaniu do wypoczynku i zwolnieniu z  podatku za 

wypoczynek dziecka, które nie ukończyło 18 lat 

Wnioski i dokumenty w tych sprawach proszę składać: 

         mailowo – wniosek w postaci skanu na adres  aldona.rogula@uwr.edu.pl albo 

bozena.kosiara@uwr.edu.pl  (proszę nie wysyłać dokumentów na dwa adresy jednocześnie; 

każdy wniosek przesłany mailowo zostanie  potwierdzony mailem zwrotnym  w ciągu 3 dni 

roboczych), 

         przez Kancelarię Ogólną Uniwersytetu Wrocławskiego, 

         w formie listu przez Pocztę Polską, 

         do skrzynki przed biurem Sekcji ds. Socjalnych. 

  

Formularz wniosku jest dostępny przed biurem Sekcji ds. Socjalnych lub pod linkiem: 

https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/10/dofinansowanie-do-wypoczynku-pracownik.pdf 

  

Kto może skorzystać z dofinansowania i zwolnienia z podatku 

Z dofinansowania do wypoczynku: pracownik czynny zawodowo, który w danym roku kalendarzowym 

wykorzysta co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku.  

Ze zwolnienia z podatku za wypoczynek dziecka, które nie ukończyło 18 lat: pracownik czynny 

zawodowo, którego dziecko wyjechało na wypoczynek (wczasy, kolonie, obozy lub zimowisko) 

zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. 

Uprawniony, który płaci alimenty może ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku dziecka                              

w II terminie, po dostarczeniu rachunku za wypoczynek opłacony dziecku. 

   

Jakie dokumenty są potrzebne 

Dofinansowanie do wypoczynku: prawidłowo wypełniony wniosek. 

  

Zwolnienie z  podatku za wypoczynek dziecka: 

         wniosek z zaznaczoną informacją, że dziecko skorzysta z wypoczynku zorganizowanego; 

         oryginał dokumentu (faktura, rachunek), który potwierdza, że dziecko skorzystało z wypoczynku     

zorganizowanego, i który zawiera: 

-     nazwę i adres organizatora, 

-  informację o dacie i formie wypoczynku: wczasy, kolonie, półkolonie, „zielona szkoła”, obóz, 

zimowisko,  
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-    imię i nazwisko dziecka, 

-     imię i nazwisko rodzica, który płacił za wypoczynek – pracownika UWr,   

-    kwotę i datę zapłaty; 

         wyciąg ze statutu lub oświadczenie organizatora o tym, że jest uprawnionym podmiotem do 

organizowania wypoczynku dla dzieci. 

 

Do kiedy przyjmujemy wnioski o dofinansowanie 

         do 31 maja 2022 roku – I termin 

         do 30 września 2022 roku – II termin 

  

W jaki sposób wypłacamy pieniądze 

Dofinansowanie do wypoczynku 

            Jeśli składają Państwo wniosek o dofinansowanie w I terminie, pieniądze wypłacamy w dwóch 

ratach: 

− pierwsza rata (75% dofinansowania) – do 30 czerwca 2022 roku, 

− druga rata (25% dofinansowania) – do 31 października 2022 roku. 

              Jeśli składają Państwo wniosek w II terminie -  dofinansowanie wypłacamy do 31 października 

2022 roku.  

Zwolnienie z podatku za wypoczynek dziecka 

 Uwzględniane w wypłacie II raty dofinansowania -  do 31 października 2022 roku. 

  

Ile wynosi dofinansowanie 

Wysokość dofinansowania do wypoczynku zależy od:  

1.                  Średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie: 

•              ze źródeł opodatkowanych  (na podstawie PIT z roku 2021) i nieopodatkowanych (np. 

alimenty, stypendia), podatkiem od osób fizycznych - przychód pomniejszony o składki na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z roku kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia 

wniosku,   

•              z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych – jest to przychód 

pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne, 

•              z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formach zryczałtowanych (karta podatkowa 

oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) – jest to wysokość składek na ubezpieczenie 

społeczne. Jeśli przedsiębiorca nie musi opłacać ubezpieczenia społecznego, jest to kwota nie niższa 

niż minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców, którzy 

opłacają składki na zasadach ogólnych. W 2022 roku wynosi ona 3 553,20 zł. 



2.                Średniego miesięcznego wynagrodzenia, które podaje Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do                  

20 lutego każdego roku. W 2022 roku wynosi ono 4 944,79 zł. 

Kwoty dochodu przedstawiamy w tabeli poniżej: 

  

Średni miesięczny przychód 
przypadający na jedną osobę 

w rodzinie 

Procent świadczenia 

do 4 944,79 zł 100% 
do 5 933,75 zł 80% 
do 6 922,71 zł 50% 
do 7 911,67 zł 25% 
od 7 911,68 zł 10% 

  

  

Gdzie jest informacja dotycząca dochodu w UWr 

W Portalu Pracowniczym: dostęp przez https://danepracownicze.uni.wroc.pl/ 

Po zalogowaniu do Intranetu – Portal Pracowniczy - Dane pracownicze – Wynagrodzenie - Dochód              
z UWr - Dochód pracownika do wypoczynku - Dochód dla ZFŚS 

  

Informacje prawne 

•     Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Wrocławskim 

(Zarządzenie Nr 56/2017) 

•              Art. 5 ust. 7 Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. 

z 1996 r. Dz. U. Nr 70, poz. 335, z późniejszymi zmianami)  

•              Art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  

  

  

mgr Bożena Kosiara 

kierownik 

Sekcji ds. Socjalnych 
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