DOPŁATA DO WYPOCZYNKU DLA EMERYTA/RENCISTY
 Dopłatę można otrzymać wtedy, gdy wypoczynek będzie kupiony u organizatorów
turystyki, właścicieli obiektów wczasowych, hotelu, pensjonatu itd.
 Dopłatę może otrzymać nie tylko emeryt lub rencista, lecz także współmałżonek oraz
dzieci do 25 roku życia (pod warunkiem, że się uczą i pozostają na utrzymaniu
rodzica), jeśli wypoczywały wspólnie z emerytem/rencistą.
 Dopłatę można otrzymać raz na 2 lata.
Przykład: Jeśli emeryt/rencista otrzymał dopłatę do wypoczynku np. w 2020 roku, to
może ubiegać się o nią w 2022 r.
WAŻNE:
Wniosek będzie rozpatrzony negatywnie w przypadku:
- korzystania z dopłaty do wypoczynku w 2020 r.
- osiągania dochodu na 1 członka w rodzinie pow. 5 000,00 zł
Jak ubiegać się o dopłatę?
 Do 30 czerwca należy przesłać wniosek w formie papierowej (aktualny wniosek
o dopłatę obowiązujący na 2021 r.) na adres Zespołu Benefitów:
Santander Bank Polska S.A.
Departament Kadr
Zespół Benefitów
Przegr. Poczt 1465
50-950 Wrocław 68
 Do 31 października musi wpłynąć dokument potwierdzający wypoczynek: oryginał
faktury lub rachunku.
Faktura (rachunek) musi:
o być wystawiona na emeryta/rencistę,
o zawierać w tytule faktury rodzaj wypoczynku, termin, miejscowość, imię i nazwisko
osób wypoczywających oraz koszt pobytu każdej z nich,
o być wystawiona w PLN,
o zawierać informację o uregulowaniu należności, np. „zapłacono"
 W listopadzie Komisja Socjalna będzie rozpatrywała wnioski i przesłane dokumenty.
Jeśli dopłata będzie przyznana, środki zostaną wypłacone na koniec listopada.

Pamiętaj, że samo przesłanie wniosku i faktury nie jest równoznaczne z otrzymaniem
dopłaty. O przyznaniu dopłaty decyduje Komisja Socjalna.

Ważne:
 Rozliczana jest jedna faktura lub jeden rachunek.
 Dopłata
przyznawana
jest
do
wypoczynku,
dokumenty
związane
z leczeniem/zabiegami nie będą brane pod uwagę.
 Refundacja kosztów nie będzie realizowana na podstawie tzw. Dowodu Wpłaty, KP,
zaświadczenia, itp.
Jak wyliczana jest dopłata?
 Do wyliczenia dopłaty przyjmuje się maksymalnie 1 300 zł.
Przykład: pobyt jednej osoby wyniósł 1 700 zł - dopłata będzie liczona od kwoty
1300zł, pobyt jednej osoby wyniósł 1 200 zł - dopłata będzie liczona od kwoty
1200zł.
 Wysokość dopłaty zależy od średniomiesięcznego dochodu brutto na osobę
w najbliższej rodzinie z roku ubiegłego:
Dochód brutto na osobę z 2020 r. (w PLN)

Dopłata z ZFŚS (w %)

do 2000,00

60

2 000,01 – 3 000,00

50

3 000,01 – 4 000,00

40

4 000,01 – 5 000,00

30

Średniomiesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się na podstawie sumy przychodów
(PIT) brutto osiągniętych w roku ubiegłym przez emeryta oraz współmałżonka
pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, podzielonych przez 12 i przez ilość osób
w rodzinie (współmałżonek i dzieci do 25 roku życia pod warunkiem, że się uczą, pozostają
na utrzymaniu pracownika/emeryta i wspólnie z nim mieszkają). W dochodzie uwzględnia
się również zasiłek rodzinny, zasiłek wychowawczy, rentę rodzinną, 500+ i alimenty.
W przypadku uzyskiwania dochodu z działalności gospodarczej uwzględniany do wyliczeń
dochód nie może być niższy niż minimalna kwota deklarowana do podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenie społeczne.
W przypadku emerytury: przychód=dochód, nie ma kosztów uzyskania przychodu.

