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REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZÓW 
POBYTU W SANATORIUM  

W RAMACH DZIAŁALNOSCI STATUTOWEJ FZZPM 

                                                                           
 
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce poprzez Komisję 

Socjalną powołaną na Zarządzie Krajowym zgodnie ze Statutem Federacji, prowadzi dla 

członków zrzeszonych w niej organizacji działalność socjalną, polegającą na częściowej 

refundacji kosztów pobytów w sanatoriach. Wysokość refundacji wynosi 45 zł na 

osobodzień. Jednakże łączna kwota refundacji nie może być wyższa od rzeczywiście 

poniesionych kosztów. Refundacja kosztów nie obejmuje pobytów w ośrodkach spa oraz 

pobytów o charakterze wypoczynkowym. Dofinansowanie przysługuje raz w roku 

kalendarzowym. 

1. Warunkiem ubiegania się o refundację dla członka danej organizacji zakładowej 

zrzeszonej w Federacji jest: 

a) Opłacanie na bieżąco przez organizację składek członkowskich na rzecz Federacji 

b) Aktualna roczna ankieta statystyczna i kopia aktualnego wpisu do KRS. 

2. Limit i zasady przyznawania refundacji zależą od liczebności organizacji związkowej: 

• Do 50 członków związku – 56 osobo/dni na rok 

• Od 51 do 100 członków związku – 112 osobo/dni na rok 

• Od 101 do 150 członków związku – 168  osobo/dni na rok 

• Od 151 do 200 członków związku – 224 osobo/dni na rok 

• Ponad 200 członków związku – 280 osobo/dni na rok 

3. Pierwszeństwo w przyznawaniu refundacji posiadają: 

• Organizacje dotychczas niekorzystające z refundacji 

• Członek organizacji związkowej dotychczas niekorzystający z refundacji 

4. Zwiększenie limitu będzie rozpatrywane przez Prezydium, po złożeniu pisemnego 

wniosku z uzasadnieniem Przewodniczącego Organizacji Związkowej ubiegającej się o 

takie zwiększenie. 

5. Częściowe dofinansowanie pobytu w sanatorium z zakładowego funduszu socjalnego 

lub innego źródła nie wyklucza przyznania refundacji z Federacji. 

6. Warunkiem otrzymania refundacji jest: 

a) Rzeczywiste poniesienie kosztów przez osobę uprawnioną do refundacji z tytułu: 

     - zakwaterowania w sanatorium 

     - wyżywienia w sanatorium 

     - zabiegów rehabilitacyjnych 

     - opłaty klimatycznej   
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  - konsultacji lekarskich i badań w ramach pobytu sanatoryjnego. 

b) Dostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku „o refundacje kosztów pobytu w 

sanatorium podpisanego przez Przewodniczącego zakładowej organizacji 

związkowej (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu); 

c) Dostarczenie dowodów pobytu w sanatorium i poniesionych w związku tym 

kwalifikowanych kosztów, czyli imiennej faktury lub dowodu wpłat; 

d) Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia pobytu w sanatorium.         

7. Federacja realizuje wypłatę środków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku  

o refundację. 

8. Prawo do korzystania z refundacji kosztów pobytu w sanatorium posiadają również 

pracownicy Biura Federacji oraz ZUH „Robico” oraz osoby współpracujące z Federacją, 

a także wieloletni, zasłużeni działacze związku przebywający na emeryturze. 

9. Regulamin wchodzi w życie w dniu podjęcia.                                                                                   

WPROWADZONE ZMIANY: 
1. W preambule zmieniono wartość dofinansowania z 40 na 45 zł na osobodzień. 
2. W pkt. 2 przysługującą poszczególnym organizacjom liczbę skierowań 

przeliczono na ilość  osobo/dni wg następującego wzoru - liczba dotychczas 
przysługujących skierowań pomnożona przez 14 dni. (np. organizacja której 
dotychczas przysługiwały 4 skierowania będzie dysponować 56 osobodniami 
refundacji). 

3. W pkt 4 zamiast „limit przysługujących refundacji pobytów sanatoryjnych” 
wprowadzono „limit przysługującego dofinansowania”. 

4. W pkt 6 c) wprowadzono określenie „imienna faktura lub dowód wpłaty”. 
5. Punkt 9 dotyczący maksymalnej ilości dni pobytu refundowanego przez Federację 

został całkowicie wykreślony. To przewodniczący zakładowej organizacji 
związkowej podejmuje decyzję jakie pobyty i dla ilu osób zostaną zrefundowane 
biorąc pod uwagę przysługującą danej organizacji pulę środków finansowych. 

 
UZASADNIENIE 
W bieżącym roku średnia długość refundowanego pobytu wynosi 9 dni, co przekłada się 
na kwotę dofinansowania 360 zł. Zwiększenie wysokości refundacji z 40 zł do 45 zł na 
osobo/dzień zwiększy faktyczną pulę środków przeznaczonych do dyspozycji 
organizacji związkowych na refundacje pobytów sanatoryjnych, a każda osoba 
korzystająca dostanie wyższą wartość dofinansowania. Na przykład dla pobytów 7 
dniowych maksymalne dofinansowanie wynosiło 280 zł, a po zmianie regulaminu 
będzie wynosiło 315 zł. 
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