
Wysokie Tatry-Poprad  
Biuro  ds.  Socjalnych  i  Bytowych uprzejmie informuje  pracowników i emerytów Politechniki  

Rzeszowskiej, że  istnieje możliwość skorzystania z oferty wycieczki autokarowej: Wysokie Tatry 

-Poprad w terminie od 24.07.2023 do 27.07.2023 (4 dni) zorganizowanej dla pracowników, 

emerytów  oraz członków ich rodzin. 

Dofinansowanie  do wycieczki,  pracownika oraz członka rodziny w zależności od przychodu na członka rodziny za 2022 rok (zgodnie z obowiązującym złożonym 
oświadczeniem 8-B pracownika w systemie EOD):   

Średni przychód na 1 osobę w rodzinie za 
2022 rok mieści się w przedziale: 

 
Cena wycieczki bez dofinansowania 

ZFŚS 

Wysokość  dofinansowania ZFŚS 
pracownika/członka rodziny, wypłacana na 

podstawie załączonej FV 

do   2.000,00 zł 1.330,00 zł 640,00 zł 

od 2.000,01 zł  do 5.000,00 zł 1.330,00 zł 600,00 zł 

powyżej  5.000,01 zł. 1.330,00 zł 560,00 zł 
Organizatorzy zapewniają: realizację programu zgodnie z ofertą  EL-HOLIDAY, dostępną na stronie Biura ds. Socjalnych i Bytowych, https://sekcjasocjalna.prz.edu.pl/                        
w zakładce aktualności/wycieczki. 

Warunkiem skorzystania z oferty jest indywidualne podpisanie umowy pomiędzy pracownikiem a organizatorem. Wszelkie formalności związane  
m.in. z odpłatnością, rezygnacją oraz zwrotem opłaty w przypadku rezygnacji z wyjazdu wynikać będą z ustaleń zawartych w umowie dwustronnej pomiędzy 
pracownikiem a organizatorem. 
Zgłoszenia:  proszę przesyłać na adres e-mail: sekcjasocjalna@prz.edu.pl,  podając imię, nazwisko uprawnionego uczestnika oraz telefon kontaktowy w terminie 
od dnia 07.03.2023 do dnia 16.03.2023 roku, obowiązuje pierwszeństwo dla osób, które nie korzystały  z wycieczek w latach 2019 - 2023.                   
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc – (45 osób) zostanie przeprowadzona kwalifikacja według obowiązujących zasad.  
UWAGA: Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do wycieczki będzie wcześniejsze złożenie w okresie od 01.05.2023 do 31.05 2023 r. oświadczenia 
pracownika o przychodach za 2022 r. (zał. 8B). 
W celu uzyskania dofinansowania z ZFŚS do udziału w wycieczce prosimy o złożenie wniosku o dofinansowanie wycieczki logując się na: http://eod.prz.edu.pl 
- wycieczki krajowe i zagraniczne. Do wniosku należy dołączyć skan imiennej faktury potwierdzającej udział pracownika, emeryta oraz członków ich rodzin  
w ww. wypoczynku.  
 
Cena wycieczki nie zawiera  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. 
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