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OFERTA POBYTÓW 

ZORGANIZOWANYCH  

w 2021r. 

 

 
 

 
  
 
  
  
 
  
 
 
 

 

Informujemy, że ośrodki oraz hotele spełniają przepisy dotyczące reżimu 

sanitarnego. Pobyty zorganizowane w 2021roku będą odbywały się zgodnie  

z wytycznymi Rządu RP i zasadami bezpieczeństwa w czasie pandemii. 
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TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POBYTY ZORGANIZOWANE W  2021r. 
 

Miejscowość 

nazwa ośrodka/ 

hotel 

 

Termin 

wyjazdu 

 

Koszt 

wyjazdu 

100% 

 

Dochód na  

1 os. w 

rodzinie 

 

 

% odpł. 

Ulgowa 

odpłatność 

pracownika/ 

emeryta oraz 

uprawnionych  

czł. rodzin nie 

posiadających 

dochodów 

% odpł. za 

współmałżonka 

posiadającego 

własne źródło 

dochodów lub 

nie 

figurującego  

w PUP 

Ulgowa odpłatność 

współmałżonka 

posiadającego 

własne źródło 

dochodów lub nie 

figurującego  

w PUP 

Świnoujście 
Interferie 

Medical SPA 
Majówka  

 

 
 
 

01.05-08.05. 1715 zł 

do 1600 
1601 - 1900 
1901 - 2200 
2201 - 2500 
2501 - 2800 
2801 - 3100 
pow. 3101 

15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 

257,50 
343,00 
429,00 
514,50 
600,50 
686,00 
772,00 

35% 
40% 
45% 
55% 
65% 
75% 
85% 

600,50 
686,00 
772,00 
943,50 

   1.115,00 
   1.286,50 
   1.458,00 

Kołobrzeg  
CZiR VERANO 

 
Majówka dla 

emerytów 

 
 
 

15.05-22.05. 1390 zł 

do 1600 
1601 - 1900 
1901 - 2200 
2201 - 2500 
2501 - 2800 
2801 - 3100 
pow. 3101 

15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 

208,50 
278,00 
347,50 
417,00 
486,50 
556,00 
625,50 

35% 
40% 
45% 
55% 
65% 
75% 
85% 

486,50 
556,00 
625,50 
764,50 
903,50 

   1.042,50 
   1.181,50 

Rabka Zdrój 
OW ELA 

 
z pobytem  

w Energylandii 

 
 
 

12.06-18.06. 
 

1555 zł 
 

do 1600 
1601 - 1900 
1901 - 2200 
2201 - 2500 
2501 - 2800 
2801 - 3100 
pow. 3101 

15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 

233,50 
311,00 
389,00 
466,50 
544,50 
622,00 
700,00 

35% 
40% 
45% 
55% 
65% 
75% 
85% 

544,50 
622,00 
700,00 
855,50 

   1.011,00 
   1.166,50 
   1.322,00 

Biały Dunajec 
 

„U Borowego” 
Aktywny 

wypoczynek 

 
 
 

04.09-11.09. 
 

1660 zł 
 

do 1600 
1601 - 1900 
1901 - 2200 
2201 - 2500 
2501 - 2800 
2801 - 3100 
pow. 3101 

15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 

249,00 
332,00 
415,00 
498,00 
581,00 
664,00 
747,00 

35% 
40% 
45% 
55% 
65% 
75% 
85% 

581,00 
664,00 
747,00 
913,00 

    1079,00 
    1245,00 
    1411,00 

Wieleń 
CWK „Trzy 

Jeziora” 
 

Jesienne 
grzybobranie 

 
 
 

10.09-12.09. 
 

434 zł 
domek* 

454 zł 
p.Standard 

474 zł 
p.Premium 

do 1600 
1601 - 1900 
1901 - 2200 
2201 - 2500 
2501 - 2800 
2801 - 3100 
pow. 3101 

15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 

 65,00 
 87,00 
108,50 
130,00 
152,00 
173,50 
195,50 

35% 
40% 
45% 
55% 
65% 
75% 
85% 

152,00 
173,50 
195,50 
238,50 
282,00 
325,50 
369,00 

Niechorze 
KWR Jantar 

SPA  
 
 

Jesień na 
morzem 

 
 
 

25.09-02.10. 

950 zł  
p. komfort.* 

 
1020 zł p. 1os. 

do 1600 
1601 - 1900 
1901 - 2200 
2201 - 2500 
2501 - 2800 
2801 - 3100 
pow. 3101 

15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 

142,50 
190,00 
237,50 
285,00 
332,50 
380,00 
427,50 

35% 
40% 
45% 
55% 
65% 
75% 
85% 

332,50 
380,00 
427,50 
522,50 
617,50 
712,50 
807,50 



3 

 

 
Pobyt w okresie 
Świąt Bożego 
Narodzenia 

 
 

Oferta zostanie przedstawiona  
w późniejszym terminie 

 

 

Sylwester  
2020/2021 

 

 
 

Oferta zostanie przedstawiona  
w późniejszym terminie 

 

Uwaga! * obliczenie dotyczy wskazanej ceny  

INFORMATORY ORAZ WNIOSKI NA: 

1. POBYTY ZORGANIZOWANE,  

2. POBYTY INDYWIDUALNE  

3. WCZASY DLA EMERYTÓW   

dostępne są: 

- na stronie internetowej związków zawodowych: https://www.soltur.eu/ w zakładce Sprawy 

Socjalne;  https://solidarnosc80.com/ w zakładce Dział Kadr i Spraw Socjalnych; 

- w KG „Jubilat” w Bogatyni; 

- na bramie wjazdowej  KWB Turów; 

- na prośbę telefoniczną emeryta będą wysyłane na adres domowy lub na e-maila. 

Wnioski na pobyty zorganizowane emeryci mogą składać w następujący sposób: 

- w dniach 09.03.2021r.  i 10.03.2021r. w godz. od 10:00 -14:00 w KG Jubilat  

  w Bogatyni pracownica DLK będzie przyjmowała wnioski od osób uprawnionych;  

- drogą pocztową na adres:  
 
Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 
ul. Górników Turowa 1  
Dział Socjalny 
59-916 Bogatynia 
 

- drogą elektroniczną na adres: anna.stoch@gkpge.pl lub ewa.gontarek@gkpge.pl; 
 

 

 

 

https://www.soltur.eu/
https://solidarnosc80.com/
mailto:anna.stoch@gkpge.pl
mailto:ewa.gontarek@gkpge.pl
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ŚWINOUJŚCIE - INTERFERIE MEDICAL SPA 4* 

Majówka dla pracowników 

w terminie: 01.05.-08.05.2021r.. 

pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu 

Pełny koszt pobytu (bez transportu) wynosi: 
 1715 zł /osoba dorosła,  
 857,50 zł dzieci od 6 do 14 lat, 
 dzieci do 6 lat przy dwóch osobach pełnopłatnych – gratis. 

 
W cenie pobytu: 7 noclegów (pokoje 2 osobowe), całodzienne wyżywienie: bufety śniadaniowe, 

obiadokolacje (w cenie zawarte są napoje: woda niegazowana, herbata, soki), oprowadzanie 

po Browarze Rzemieślniczym Miedziowe wraz z degustacją, integracyjna kolacja w Browarze 

Miedziowy 44 z DJ + małe piwo, nieograniczony dostęp do Aqua Center oraz strefy saun, 

szlafrok i klapki, 1x500ml wody mineralnej na osobę dziennie, parking,  

 

Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna 4,40 zł/osoba/doba.  

 

Odpłatność za pobyt pracownika/emeryta, dzieci (do 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki 

do lat 25) oraz współmałżonków lub konkubentów nie posiadających własnych źródeł dochodów, 

zarejestrowanych w PUP bez prawa do zasiłku, naliczona będzie według następującej tabeli: 
 

dochód brutto na  
1 osobę w rodzinie 

% 
odpłatności 

 

wyliczenie odpłatności dla skierowania 
osoby dorosłej tj. 1715 zł 

do 1600 15% 257,50 

1601-1900 20% 343,00 

1901-2200 25% 429,00 

2201-2500 30% 514,50 

2501-2800 35% 600,50 

2801-3100 40% 686,00 

powyżej 3101 45% 772,00 
 
 
Odpłatność za pobyt współmałżonków lub konkubentów posiadających własne źródło dochodów, 
zarejestrowanych w PUP z prawem do zasiłku lub nie figurujących w PUP, jako osoby bezrobotne 
naliczona będzie według następującej tabeli: 
 

dochód brutto na  
1 osobę w rodzinie 

% 
odpłatności 

 

wyliczenie odpłatności dla skierowania 
osoby dorosłej tj. 1715 zł 

do 1600 35% 600,50 

1601-1900 40% 686,00 

1901-2200 45% 772,00 

2201-2500 55% 943,50 

2501-2800 65%                         1115,00 

2801-3100 75%                         1286,50 

powyżej 3101 85%                         1458,00 
 

Termin składania wniosków na wyjazd do dnia 10.03.2021r. 
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KOŁOBRZEG – CENTRUM ZDROWIA I RELAKSU VERANO 

 
Majówka dla emerytów 
w terminie: 15.05-22.05.2021r.  

pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu + suchy prowiant 

Pełny koszt pobytu (bez transportu) wynosi: 
 1390 zł /osoba dorosła. 

  
W cenie pobytów: 7 noclegów, całodzienne wyżywienie 2 posiłki dziennie: śniadania  

i obiadokolacje, 2 wejścia do groty solnej, wieczorek integracyjny z muzyką na żywo i lampką 

wina, wieczorek taneczny, wycieczka autokarowa do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy, 

korzystanie z atrakcji ośrodka: basen solankowy, sauny, jacuzzi dla uczestników turnusu 

bezpłatnie od godz. 17:00 do 21:00, dostęp do Sali fitness i siłowni. 

 

Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna, parking 25zł/doba. Miejsca parkingowe wymagają 

wcześniejszej rezerwacji.  

 

Odpłatność za pobyt pracownika/emeryta, dzieci (do 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki 

do lat 25) oraz współmałżonków lub konkubentów nie posiadających własnych źródeł dochodów, 

zarejestrowanych w PUP bez prawa do zasiłku, naliczona będzie według następującej tabeli: 
 

dochód brutto na  
1 osobę w rodzinie 

% 
odpłatności 

 

wyliczenie odpłatności dla skierowania 
osoby dorosłej tj. 1390 zł 

do 1600 15% 208,50 

1601-1900 20% 278,00 

1901-2200 25% 347,50 

2201-2500 30% 417,00 

2501-2800 35% 486,50 

2801-3100 40% 556,00 

powyżej 3101 45% 625,50 
 
Odpłatność za pobyt współmałżonków lub konkubentów posiadających własne źródło dochodów, 
zarejestrowanych w PUP z prawem do zasiłku lub nie figurujących w PUP, jako osoby bezrobotne 
naliczona będzie według następującej tabeli: 
 

dochód brutto na  
1 osobę w rodzinie 

% 
odpłatności 

 

wyliczenie odpłatności dla skierowania 
osoby dorosłej tj. 1390 zł 

do 1600 35% 486,50 

1601-1900 40% 556,00 

1901-2200 45% 625,50 

2201-2500 55% 764,50 

2501-2800 65% 903,50 

2801-3100 75%                         1.042,50 

powyżej 3101 85%                         1.181,50 
 

UWAGA! W przypadku wolnych miejsc Komisja Socjalna będzie kwalifikowała również wnioski 

pracowników. 

Termin składania wniosków na wyjazd do dnia 31.03.2021r.  
Zaliczkę oraz należność za transport i podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli będzie 
przekroczona kwota wolna od podatku) należy wpłacić najpóźniej do dnia 15.04.2021r. 
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RABKA ZDRÓJ z pobytem w ENERGYLANDII –  

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „ELA” 
w terminie: 12.06.-18.06.2021r. (6 noclegów)  

 
Pełny koszt pobytu z transportem wynosi: 

 1.555 zł /osoba dorosła; 
 1.275 zł /dzieci do 10lat; 
   390 zł/ dzieci do 3 lat bez świadczeń, wspólne spanie. 
 

Program pobytu: wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Wadowic, zwiedzanie wystawy  

w Muzeum Domu Rodzinnym Jana Pawła II, degustacja kremówki. Przejazd do Rabki, 

zakwaterowanie. Dzień 2 - Rabkoland (pobyt ok.4-5 godz.). W cenie biletu możliwość 

korzystania ze wszystkich atrakcji, m.in.: karuzele, kolejki górskie, Dom Śmiechu. Dzień 3 – 

wczesne śniadanie, przejazd do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Park podzielony 

jest na 3 strefy: strefa młodzieżowa zwana też sektorem ekstremalnym, strefa familijna 

przeznaczona zarówno dla dzieci, jak i dorosłych oraz strefa dziecięca – kraina marzeń 

wszystkich maluchów. Każdy uczestnik otrzyma voucher na jedzenie w wys. 30zł. Przyjazd do 

ośrodka na późną kolację. Dzień 4 – czas wolny, wieczorem kolacja grillowa. Dzień 5 -

śniadanie, przejazd na Słowację - spacer w koronach drzew, zwiedzanie Jaskini 

Bielańskiej, powrót do ośrodka na obiadokolację. Dzień 6 – śniadanie i  wyjazd do 

Zakopanego, zwiedzanie miasta, przejazd do Chochołowa, pobyt na Termach 

Chochołowskich, powrót do ośrodka. Dzień 7 - wykwaterowanie z ośrodka, suchy prowiant na 

drogę powrotną. Powrót ok. godz. 18:00 - 19:00. 

Zakwaterowanie w OW „Ela” – w cenie pobytu korzystanie z basenu krytego, groty solnej. 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (suchy prowiant na wycieczki/voucher do Energylandii)  

1 x kolacja grillowa. Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją, a kończą śniadaniem +suchy 

prowiant na drogę powrotną. 

Prosimy o zabranie dowodów osobistych lub paszportów z uwagi na wycieczkę  

na Słowację. 

 

Odpłatność za pobyt pracownika/emeryta, dzieci (do 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki 

do lat 25) oraz współmałżonków lub konkubentów nie posiadających własnych źródeł dochodów, 

zarejestrowanych w PUP bez prawa do zasiłku, naliczona będzie według następującej tabeli: 
 

dochód brutto na  
1 osobę w rodzinie 

% 
odpłatności 

 

wyliczenie odpłatności dla skierowania 
osoby dorosłej tj. 1555zł 

do 1600 15% 233,50 

1601-1900 20% 311,00 

1901-2200 25% 389,00 

2201-2500 30% 466,50 

2501-2800 35% 544,50 

2801-3100 40% 622,00 

powyżej 3101 45% 700,00 
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Odpłatność za pobyt współmałżonków lub konkubentów posiadających własne źródło dochodów, 
zarejestrowanych w PUP z prawem do zasiłku lub nie figurujących w PUP, jako osoby bezrobotne 
naliczona będzie według następującej tabeli: 
 

dochód brutto na  
1 osobę w rodzinie 

% 
odpłatności 

 

wyliczenie odpłatności dla skierowania 
osoby dorosłej tj. 1555zł 

do 1600 35% 544,50 

1601-1900 40% 622,00 

1901-2200 45% 700,00 

2201-2500 55% 855,50 

2501-2800 65%                         1.011,00 

2801-3100 75%                         1.166,50 

powyżej 3101 85%                         1.322,00 

 
Termin składania wniosków na wyjazd do dnia 15.04.2021r. 

 
BIAŁY DUNAJEC k/Zakopanego – “U Borowego” 

w terminie: 04.09-11.09.2021r.  
pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu 

 

Pełny koszt pobytu (bez transportu) wynosi: 
 1660 zł /osoba dorosła  
 1490 zł/ dzieci w wieku od 3 do 10 lat 
 dzieci do 3 lat bez świadczeń – nieodpłatnie 

 

W cenie pobytów: 7 noclegów (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami), wyżywienie: śniadania  

i obiadokolacje, parking, opłata klimatyczna, zabawa z DJ i dodatkowym menu, wycieczka do 

Zakopanego z przewodnikiem i biletami wstępu, warsztaty multimedialne w TPN, przejażdżka 

kolejką po Dolinie Chochołowskiej, warsztaty oscypkowe: produkcja oscypków, degustacja,  

wycieczka w Pieniny: rejs po Jeziorze Czorsztyńskim, spacer po Szczawnicy, seans 

folklorystyczny w Murzasichlu, pobyt 2,5 godz. na basenie termalnym w Szaflarach, obsługa 

przewodnicka podczas wycieczek.   

 

 

Odpłatność za pobyt pracownika/emeryta, dzieci (do 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki 

do lat 25) oraz współmałżonków lub konkubentów nie posiadających własnych źródeł dochodów, 

zarejestrowanych w PUP bez prawa do zasiłku, naliczona będzie według następującej tabeli: 

dochód brutto na  
1 osobę w rodzinie 

% 
odpłatności 

 

wyliczenie odpłatności dla skierowania 
osoby dorosłej tj. 1660zł 

do 1600 15% 249,00 

1601-1900 20% 332,00 

1901-2200 25%                           415,00 

2201-2500 30% 498,00 

2501-2800 35% 581,00 

2801-3100 40% 664,00 

powyżej 3101 45% 747,00 
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Odpłatność za pobyt współmałżonków lub konkubentów posiadających własne źródło dochodów, 
zarejestrowanych w PUP z prawem do zasiłku lub nie figurujących w PUP, jako osoby bezrobotne 
naliczona będzie według następującej tabeli: 

dochód brutto na  
1 osobę w rodzinie 

% 
odpłatności 

 

wyliczenie odpłatności dla skierowania 
osoby dorosłej tj. 1660zł 

do 1600 35% 581,00 

1601-1900 40% 664,00 

1901-2200 45% 747,00 

2201-2500 55% 913,00 

2501-2800 65%                         1.079,00 

2801-3100 75%                         1.245,00 

powyżej 3101 85%                         1.411,00 

 
Termin składania wniosków na wyjazd do dnia 25.06.2021r. 

 

Wieleń CWK „Trzy Jeziora”  
Jesienne grzybobranie  

w terminie: 10.09-12.09.2021r.  
pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu 

              

Pełny koszt pobytu (bez transportu) wynosi:   

 434 zł/osoba dorosła w domku letniskowym; 

 454 zł/osoba dorosła w pokoju typu Standard, tj. pokój w hotelu bez balkonu lub bez tarasu; 

 474 zł/osoba dorosła w pokoju typu Premium, tj. pokój w hotelu z balkonem lub z  tarasem; 

 dzieci w wieku od 4 do 7 lat mogą korzystać z pobytów zmniejszonych o ½ wartości;  

 dzieci w wieku od 8 do 12 lat – 80% ceny osoby dorosłej.  
 

W cenie pobytu: 2 noclegi w domkach letniskowych lub hotelu (pokój Standard, Premium),  

na powitanie karnet na kawę/herbatę z ciasteczkiem, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 2 kolacje 

biesiadne:  1x kolacja grillowa z kuflem piwa przy ognisku i menu opartym na rybach według 

receptury Szefa Kuchni,  1 kolacja i  wieczorek taneczny w Marinie z DJ (specjalność wieczoru 

pieczony udziec), wyjazd bryczką do Galerii Rzeźb Ptaków, codzienne animacje dla dzieci na 

Sali Zabaw, nielimitowane korzystanie z infrastruktury ośrodka, planszowe wieczory  

w kręgielni,  karnet na korzystanie ze sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne), rowery 

szosowe - po 1 godzinie, parking monitorowany, strefa SPA: sauna sucha fińska, sauna 

parowa bio oraz sauna na podczerwień infrared, jacuzzi zewnętrzne i wewnętrzne, karnet na 

30% rabatu na masaż leczniczy lub klasyczny, opłata klimatyczna, dostęp do wi-fi. 

Doba rozpoczyna się o godz.16:00, a kończy o godz. 11:00. 

Dodatkowo płatne: zabiegi w strefie SPA, miejsce parkingowe przy domku 10zł/doba, opłata  

za pobyt zwierząt 20zł/doba. 

Odpłatność za pobyt pracownika/emeryta, dzieci (do 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki 
do lat 25) oraz współmałżonków lub konkubentów nie posiadających własnych źródeł dochodów, 
zarejestrowanych w PUP bez prawa do zasiłku, naliczona będzie według następującej tabeli: 

dochód brutto na  
1 osobę w rodzinie 

% 
odpłatności 

 

wyliczenie odpłatności dla skierowania 
osoby dorosłej tj. 434 zł 

do 1300 15%  65,00 

1301-1600 20%  87,00 

1601-1900 25%                          108,50 

1901-2200 30% 130,00 

2201-2500 35% 152,00 

2501-2800 40% 173,50 

powyżej 2801 45% 195,50 
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Odpłatność za pobyt współmałżonków lub konkubentów posiadających własne źródło dochodów, 

zarejestrowanych w PUP z prawem do zasiłku lub nie figurujących w PUP, jako osoby bezrobotne 

naliczona będzie według następującej tabeli: 

dochód brutto na  
1 osobę w rodzinie 

% 
odpłatności 

 

wyliczenie odpłatności dla skierowania 
osoby dorosłej tj. 434zł 

do 1600 35% 152,00 

1601-1900 40% 173,50 

1901-2200 45% 195,50 

2201-2500 55% 238,50 

2501-2800 65%                           282,00 

2801-3100 75%                           325,50 

powyżej 3101 85%                           369,00 

 
Termin składania wniosków na wyjazd do dnia 30.07.2021r. 

 

NIECHORZE  KWR „Jantar SPA”  

Jesień nad morzem  
w terminie: 25.09-02.10.2021r.  

pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu 

Pełny koszt pobytu (bez transportu) wynosi: 

 1020 zł/osoba dorosła w pokoju 1 osobowym; 

  950 zł/osoba dorosła w pokoju 2 osobowym komfort. 

W cenie pobytu: 7 noclegów, całodzienne wyżywienie 3 posiłki:  śniadanie i kolacja bufet, obiad 

serwowany, 10 zabiegów fizykalnych w dni robocze z zakresu światłolecznictwa, elektroterapii, 

krioterapii, inhalacje (za wyjątkiem dnia przyjazdu i wyjazdu), poranna gimnastyka w basenie 

od poniedziałku do piątku, wieczorek taneczny z ciastem i lampką wina, nielimitowane 

korzystanie z kompleksu basenowego z atrakcjami: basen solankowy, jacuzzi, ścieżka do 

masażu stóp, sauna fińska, korzystanie z infrastruktury ośrodka: malowniczy ogród z tenisem 

stołowym, plac zabaw dla dzieci, kącik zabaw dla najmłodszych. 

Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna, dodatkowe zabiegi lecznicze według cennika, 

wypożyczenie szlafroków, rowerów. 

 Odpłatność za pobyt pracownika/emeryta, dzieci (do 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki  

do lat 25) oraz współmałżonków lub konkubentów nie posiadających własnych źródeł dochodów, 

zarejestrowanych w PUP bez prawa do zasiłku, naliczona będzie według następującej tabeli: 

dochód brutto na  
1 osobę w rodzinie 

% 
odpłatności 

 

wyliczenie odpłatności dla skierowania 
osoby dorosłej tj. 950 zł 

do 1600 15% 142,50 

1601-1900 20% 190,00 

1901-2200 25% 237,50 

2201-2500 30% 285,00 

2501-2800 35% 332,50 

2801-3100 40% 380,00 

powyżej 3101 45% 427,50 
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Odpłatność za pobyt współmałżonków lub konkubentów posiadających własne źródło dochodów, 
zarejestrowanych w PUP z prawem do zasiłku lub nie figurujących w PUP, jako osoby bezrobotne 
naliczona będzie według następującej tabeli: 

dochód brutto na  
1 osobę w rodzinie 

% 
odpłatności 

 

wyliczenie odpłatności dla skierowania 
osoby dorosłej tj. 950 zł 

do 1600 35% 332,50 

1601-1900 40% 380,00 

1901-2200 45% 427,50 

2201-2500 55% 522,50 

2501-2800 65% 617,50 

2801-3100 75% 712,50 

powyżej 3101 85% 807,50 
 
 

Termin składania wniosków do dnia 25.06.2021r. 

 
Informacje szczegółowe: 

- po złożeniu wniosku na pobyty zorganizowane od 2 do 7 dób wnioskodawca 

zobowiązany jest do uzyskania informacji o kwalifikacji przez Komisję Socjalną; 

- zgodnie z Regulaminem ZFŚS wnioski na pobyty zorganizowane od 2 do 7 dób 
kwalifikuje Komisja Socjalna, dlatego prosimy o nierezerwowanie miejsc w ośrodkach, 
jedynie wskazanie we wniosku rodzaju zakwaterowania (np. zakwaterowanie w pokoju 
komfort,) 

- z uwagi na konieczność potwierdzenia rezerwacji kontrahentom prosimy o składanie 
wniosków na dany wyjazd w terminie wskazanym w informatorze; 

-wnioski składane po terminach wskazanych przy poszczególnych wyjazdach będą 
rozpatrywane przez Komisję Socjalną w ramach posiadanych wolnych miejsc oraz środków 
finansowych na ten cel; 

-transport zostanie zabezpieczony w przypadku min. 15 osób chętnych, cena transportu 
zostanie podana w terminie późniejszym i uzależniona będzie od ilości osób korzystających  
z transportu;  

-odpłatność za transport obowiązuje według tabel jak za pobyt (dotyczy również dzieci, które 
korzystają z nieodpłatnego skierowania); 

- należność uczestnicy pobytów zorganizowanych regulują w następujący sposób: 

 w przypadku pracownika z najbliższego wynagrodzenia zostanie potrącony podatek 
dochodowy od wartości dofinansowania z zfśs, a w następnych miesiącach pozostała 
należność (maksymalnie 2 raty) 

 w przypadku pozostałych osób uprawnionych, odpłatność w wysokości 50% ustalonej 
odpłatności wraz z podatkiem, o którym mowa wyżej, należy uiścić najpóźniej na 30 dni 
przed wyjazdem, za wyjątkiem wyjazdów, gdzie niezbędne jest niezwłoczne 
potwierdzenie ilości uczestników dla kontrahenta, wówczas dopuszcza się inny termin 
uiszczenia pierwszej raty - jako gwarancji uczestnictwa wnioskodawcy uprawnionego. 
Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zrealizowania 
świadczenia. 
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Istnieje możliwość dokonania zapłaty na rachunek bankowy Santander Bank Polska S.A. 

Oddział Bogatynia/PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia 

Węgla Brunatnego Turów nr konta: 13 1090 1971 0000 0005 2400 0034.  

-zwrot należności za niewykorzystane świadczenia stosowany będzie w przypadku 
udokumentowanych zdarzeń losowych zweryfikowanych przez Komisję Socjalną; 

-w przypadku braku uzasadnienia rezygnacji ze świadczenia, a kontrahent obciąży Oddział 
KWB Turów kosztami rezygnacji wówczas ciężar kosztów ponosi wnioskodawca; 

- Ośrodki przedstawione w ofercie spełniają wszystkie standardy i przepisy dotyczące reżimu 
sanitarnego związanego z COVID 19 i w związku z tym nie będą respektowane rezygnacje  
z powodu obaw związanych z epidemią;  
 

-wykorzystanie wyjazdów rekreacyjnych od 2 do 7 dób nie limituje pobytów indywidualnych do 
7 dób, lecz między wyjazdami rekreacyjnymi, a pobytami indywidualnymi i odwrotnie musi być 
zachowany 7 dniowy odstęp. 
Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 5-587, 5-988, 5-789. 

 


