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OFERTA  WCZASÓW 

DLA  EMERYTÓW 

NA 2022r. 

 
 

               

 

                                                               

 

 

 

Informujemy, że ośrodki  wczasowe spełniają przepisy dotyczące reżimu sanitarnego. 
Wczasy dla emerytów w 2022 roku będą odbywały się zgodnie z wytycznymi Rządu RP i 

zasadami bezpieczeństwa w czasie pandemii. 
 

 

 

 

 

 



 2 

Tabela odpłatności za wczasy i transport  emerytów i rencistów oraz współmałżonków lub 
konkubentów nie posiadających własnych źródeł dochodów, zarejestrowanych w PUP bez 
prawa do zasiłku: 
 

 
Miejscowość 

oraz                                       
nazwa ośrodka 

 
 

Termin 

      

        Cena 

 

 
    Dochód 
   na osobę              

 

 
% 

odpł. 

 
Ulgowa 

odpłatność 

Ulgowa 
odpłatność 

za 
transport 

 
                  

MIĘDZYWODZIE                                         

OW ,,Gryf"                     

 

 
 
 
 07.06 - 19.06 

       
       2 350,00zł 
          w tym: 
skier.  2 175,00zł 
transp.  175,00zł 
 

     do 1600 

1601-1900 

1901-2200 

2201-2500 

2501-2800 

2801-3100 

pow. 3100 

  15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

326,50 

435,00 

544,00 

652,50 

761,50 

870,00 

979,00 

26,50 

35,00 

44,00 

52,50 

61,50 

70,00 

79,00 

 
 

NIECHORZE                       

KWR ,,Jantar SPA” 

 
 

 12.06 - 25.06 

 

 

2 698,00zł                  

w tym:            

skier. 2 490,00zł     

transp. 208,00zł 

 

     do 1600 

1601-1900 

1901-2200 

2201-2500 

2501-2800 

2801-3100 

pow. 3100 

  15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

373,50 

498,00 

622,50 

747,00 

871,50 

996,00 

     1120,50 

31,50 

42,00 

52,00 

62,50 

73,00 

83,50 

94,00 

 

 
KOŁOBRZEG 

CZiR ,,Verano” 
 
 
 

 
 
  
 15.06 - 25.06 

 
       2 860,00zł 

      skier. 2 620,00zł 
      transp. 240,00zł 

     do 1600 

1601-1900 

1901-2200 

2201-2500 

2501-2800 

2801-3100 

pow. 3100 

  15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

  45% 

393,00 

524,00 

655,00 

786,00 

917,00 

     1048,00 

     1179,00 

36,00 

48,00 

60,00 

72,00 

84,00 

96,00 

108,00 

 

MURZASICHLE  
         k / ZAKOPANEGO 

 
Apart hotel           

,,Tatry De Luxe” 
MedicaI & SPA 

 

 
 
 
 18.06 - 30.06 

 
      2 968,00zł 

      w tym: 
       skier. 2 730,00zł 
       transp. 238,00zł 

     do 1600 

1601-1900 

1901-2200 

2201-2500 

2501-2800 

2801-3100 

pow. 3100 

  15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

409,50 

546,00 

682,50 

819,00 

955,50 

1092,00 

1228,50 

36,00 

48,00 

59,50 

71,50 

83,50 

95,50 

107,00 

 
       ŚWINOUJŚCIE 

OW ,,Graal” 
   

 
 
 10.07 - 20.07 

 
    2 663,00zł 

     w tym: 
      skier. 2 460,00zł 
t     transp.  203,00zł 

    do 1600 

1601-1900 

1901-2200 

2201-2500 

2501-2800 

2801-3100 

pow. 3100 

  15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

369,00 

492,00 

615,00 

738,00 

861,00 

984,00 

1107,00 

30,50 

41,00 

51,00 

61,00 

71,00 

81,50 

91,50 
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DARŁÓWKO     

KW ,,Róża Wiatrów” 
 

 
 
    
 23.07 – 06.08 

 
 

    3 329,00zł 
    w tym: 

        skier. 2 999,00zł 
 transp.  247,00zł   

      do 1600 

1601-1900 

1901-2200 

2201-2500 

2501-2800 

2801-3100 

pow. 3100 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

450,00 

600,00 

750,00 

900,00 

1050,00 

1200,00 

1350,00 

37,00 

49,50 

62,00 

74,00 

86,50 

99,00 

111,00 

 

 
DZIWNÓWEK 

 ORW ,,Contessa” 
 

 
 
 
 21.08 – 04.09 

 
    3 110,00zł 

   w tym: 
      skier. 2 915,00zł 
      transp. 195,00zł 

      do 1600 

1601-1900 

1901-2200 

2201-2500 

2501-2800 

2801-3100 

   pow. 3100 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

437,50 

583,00 

729,00 

874,50 

1020,50 

1166,00 

1312,00 

29,50 

39,00 

49,00 

58,50 

68,50 

78,00 

88,00 

 

Tabela odpłatności za wczasy i transport  dla współmałżonków  lub konkubentów posiadających własne 
źródło dochodów lub zarejestrowanych w PUP z prawem do zasiłku lub nie figurujących w PUP jako 
osoby bezrobotne: 

 
Miejscowość 

oraz                                       
nazwa ośrodka 

 
 

Termin 

      

        Cena 

 

 
    Dochód 
   na osobę              

 

 
% 

odpł. 

 
Ulgowa 

odpłatność 

Ulgowa 
odpłatność 

za 
transport 

 
                  

MIĘDZYWODZIE                                         

OW ,,Gryf"                      

 
 
 
 07.06 - 19.06 

   
     
      2 350,00zł 
          w tym: 
 skier.  2 175,00zł 
 transp.  175,00zł 

     do 1600 

1601-1900 

1901-2200 

2201-2500 

2501-2800 

2801-3100 

pow. 3100 

50% 

55% 

60% 

65% 

70% 

75% 

85% 

1087,50 

1196,50 

1305,00 

1414,00 

1522,50 

1631,50 

1849,00 

 87,50 

 96,50 

105,00 

114,00 

122,50 

131,50 

149,00 

 
 

NIECHORZE         

KWR ,,Jantar SPA” 

 
 

 12.06 - 25.06 

 

 

 2 698,00zł                  

w tym:            

skier. 2 490,00zł     

transp. 208,00zł 

     do 1600 

1601-1900 

1901-2200 

2201-2500 

2501-2800 

2801-3100 

pow. 3100 

50% 

55% 

60% 

65% 

70% 

75% 

85% 

      1245,00 

      1369,50 

      1494,00 

      1618,50 

      1743,00 

      1867,50 

      2116,50 

104,00 

114,50 

125,00 

135,50 

146,00 

156,00 

177,00 

 

 
KOŁOBRZEG 

CZiR ,,Verano” 
 
  

 
 
  
 15.06 - 25.06 

 
        2 860,00zł 

      skier. 2 620,00zł 
      transp. 240,00zł 

     do 1600 

1601-1900 

1901-2200 

2201-2500 

2501-2800 

2801-3100 

pow. 3100 

50% 

55% 

60% 

65% 

70% 

75% 

 85% 

      1310,00 

      1441,00 

      1572,00 

      1703,00 

      1834,00 

      1965,00 

      2227,00 

120,00 

132,00 

144,00 

156,00 

168,00 

180,00 

204,00 
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MURZASICHLE 
k / ZAKOPANEGO 

 
Apart hotel        

,,Tatry De Luxe” 
Medical&SPA 

 

 
 
 
 18.06 - 30.06 

 
      2 968,00zł 

      w tym: 
       skier. 2 730,00zł 
       transp. 238,00zł 

     do 1600 

1601-1900 

1901-2200 

2201-2500 

2501-2800 

2801-3100 

pow. 3100 

50% 

55% 

60% 

65% 

70% 

75% 

85% 

1365,00 

1501,50 

1638,00 

1774,50 

1911,00 

2047,50 

2320,50 

119,00 

131,00 

143,00 

155,00 

167,00 

178,50 

202,50 

 
      
       ŚWINOUJŚCIE 

OW ,,Graal” 
   

 
 
  
 10.07 - 20.07 

 
      

   2 663,00zł 
     w tym: 

      skier. 2 460,00zł 
t      transp.  203,00zł 

    do 1600 

1601-1900 

1901-2200 

2201-2500 

2501-2800 

2801-3100 

pow. 3100 

50% 

55% 

60% 

65% 

70% 

75% 

85% 

1230,00 

1353,00 

1476,00 

1599,00 

1722,00 

1845,00 

2091,00 

101,50 

112,00 

122,00 

132,00 

142,00 

152,50 

173,00 

 

 
DARŁÓWKO     

KW ,,Róża Wiatrów” 
 

 
 
    
 23.07 - 06.08 

 
 

   3 246,00zł 
  w tym: 

        skier. 2 999,00zł 
 transp.  247,00zł   

      do 1600 

1601-1900 

1901-2200 

2201-2500 

2501-2800 

2801-3100 

pow. 3100 

50% 

55% 

60% 

65% 

70% 

75% 

85% 

1499,50 

1649,50 

1799,50 

1949,50 

2099,50 

2249,50 

2549,50 

123,50 

136,00 

148,00 

161,00 

173,00 

185,50 

210,00 

 

 
DZIWNÓWEK 

 ORW ,,Contessa” 
 

 
 
  
 21.08 - 04.09 

 
  3 110,00zł 

 w tym: 
      skier. 2 915,00zł 
      transp. 195,00zł 

      do 1600 

1601-1900 

1901-2200 

2201-2500 

2501-2800 

2801-3100 

     pow. 3100 

50% 

55% 

60% 

65% 

70% 

75% 

85% 

1457,50 

1603,50 

1749,00 

1895,00 

2040,50 

2186,50 

2478,00 

 97,50 

107,50 

117,00 

127,00 

136,50 

146,50 

166,00 

 

Informujemy, że obowiązują następujące zasady korzystania z wczasów oraz 
sposoby naliczania odpłatności: 
1. Warunkiem skorzystania z dofinansowania do wczasów przez emerytów i rencistów jest złożenie w 

Dziale Kadr i Spraw Socjalnych stosownego wniosku wraz z załącznikiem o dochodach w terminie do 
dnia  11.03.2022r. 

2. Podstawą do przyznania ulgowych usług i świadczeń socjalnych są przeliczenia na jedną osobę 
średniomiesięczne dochody osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, podlegające 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych w miesiącu poprzedzającym 
datę złożenia wniosku. Osoby uprawnione wnoszące najwyższą odpłatność za wczasy wynikającą z 
tabeli za usługi nie muszą dokumentować dochodów, lecz złożyć stosowne oświadczenie w 
Załączniku nr 5 (załącznik o dochodach).  

3. Emeryci i renciści, którzy korzystają z wypoczynku, a nie posiadają odcinka emerytury/renty winni 
przedłożyć aktualną decyzję o przyznaniu wysokości świadczenia lub zaświadczenie z ZUS-u. 

4. Za członków rodziny uprawnionych do korzystania z wczasów uważa się współmałżonków i 
konkubentów, jeżeli ci ostatni prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, pozostają we wspólnym 
pożyciu i posiadają, co najmniej roczny okres wspólnego zameldowania, a także dzieci uczące się oraz 
z orzeczonym  stopniem niepełnosprawności bez względu na wiek. 
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5. Emeryci wraz z członkami rodzin mogą korzystać z wczasów na zasadach ulgowej odpłatności co 
dwa lata. 

6. Po złożeniu wniosku na wczasy wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania informacji o kwalifikacji 
przez Komisję Socjalną. 

7. Osoba uprawniona ma prawo zgłaszania uwag i reklamacji dotyczących przyznanych wczasów. 
Uwagi i reklamacje rozpatruje i weryfikuje Komisja Socjalna po 14 dniach od dnia zakwalifikowania 
na wczasy. 
 

8.  Emeryt lub rencista, któremu przyznano wczasy może wnieść odpłatność w całości lub maksymalnie 
w trzech ratach, z zastrzeżeniem, że zobowiązany jest wpłacić: 

a)zaliczkę oraz należność za transport i podatek dochodowy od osób fizycznych jeżeli będzie 
przekroczona kwota wolna od podatku w terminie wskazanym w informatorze. 

b)ratę drugą i trzecią - w dwóch kolejnych miesiącach po zakończeniu turnusu. 

9.  Pracownicy, którzy otrzymali wypłatę ekwiwalentu pod gruszę i w tym samym roku odeszli na  
         emeryturę, mogą skorzystać z wczasów dopiero za 2 lata. 
 
10. Osoba uprawniona, która zrezygnuje z przydzielonego skierowania wczasowego, a nie zostanie  ono 

rozdysponowane na rzecz osoby z listy rezerwowej, zobowiązana będzie ponieść koszty rezygnacji 
wynikające z warunków rezygnacji w świetle zawartej umowy z kontrahentem. Jedynie w przypadku 
zaistniałych zdarzeń losowych, udokumentowanych, zweryfikowanych przez Komisję Socjalną, osoba 
uprawniona może zostać zwolniona z ponoszenia kosztów.  

11.  Ośrodki wczasowe 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. 

12.  Płatność za wczasy prosimy dokonywać na rachunek bankowy Santander Bank Polski 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.   W  komentarzu należy wpisać miejsce 
wypoczynku. 

13.  Transport na wczasy będzie zabezpieczony w przypadku minimum 30 osób deklarujących 
skorzystanie z przewozu zakładowego. Cena transportu może ulec zmianie. 

14.  Zastrzeżenia i reklamacje dotyczące wczasów należy zgłaszać na bieżąco w czasie turnusu    
bezpośrednio u właścicieli, kierowników ośrodków, rezydentów lub telefonicznie do Działu Kadr i 
Spraw Socjalnych. 

15.  W przypadku dużej ilości chętnych na dane wczasy Komisja Socjalna zastrzega sobie prawo do 
zaproponowania  uczestnikom innego terminu wczasów w danej miejscowości lub  zaproponowania 
wczasów w innej miejscowości niż wskazana we wniosku. W związku z powyższym wnioskodawcy 
zobowiązani są do wnikliwego zapoznania się z wynikami kwalifikacji na wczasy w celu uniknięcia 
późniejszych rezygnacji. 

 

Wszelkich informacji w  zakresie  organizowanych wczasów  udziela 
Dział  Kadr  i Spraw  Socjalnych,      tel. 75/77 35 643  lub  75/77 35 789. 
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OFERTA WCZASÓW DLA EMERYTÓW W 2022r. 

 
MIĘDZYWODZIE - Ośrodek ,,GRYF’’- wczasy bez zabiegów.  
Organizator BORT „Panorama” s. c . Brzeszcze.                                
 

Ośrodek ,,Gryf”  znajduje się w samym centrum Międzywodzia, w odległości  ok. 350m od plaży.                                              
Do dyspozycji Gości: basen kryty z przeciwprądami, masażami oraz ścieżką wodną do masażu stóp, 
jacuzzi.                                                                                                                                                      
Zakwaterowanie:  w pokojach  2,3 os. ( suszarka, komplet ręczników na os.), TV, radio, lodówka, czajnik, 
filiżanki. Wszystkie pokoje posiadają balkony.  
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje.  

Wartość skierowania: 

 
12 noclegów 

 
Cena skierowania z transportem  

w pok. 2os. 2 350,00 

07.06 – 19.06.2022 skierowanie  2 175 ,00zł                           
transport          175,00zł 

  

 

Cena skierowania zawiera: 12 noclegów w pokojach 2,3 osobowych, wyżywienie 2 x dziennie, wieczorek  
taneczny przy muzyce z Dj-em, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie NNW,  

*Wycieczka kolejką wąskotorową na trasie Trzęsacz – Pogorzelica. 

Dodatkowo płatne: wypożyczenie leżaków na plażę 2zł/osobę, parking  monitorowany płatny 20zł/doba, 
opłata za zwierzęta domowe: małe 40zł/doba, duże 60zł/doba (przyjazd ze zwierzętami wymaga 
wcześniejszego uzgodnienia).                                                                  

Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją  a kończy  śniadaniem; doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 
16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu. 

Zaliczkę oraz należność za transport i podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli będzie 
przekroczona kwota wolna od podatku) należy wpłacić najpóźniej do dnia 06.05.2022r.  

 
 
 
NIECHORZE –Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny ,,JANTAR SPA” – wczasy z zabiegami.  
Organizator Henryk Gmyrek  Al. Bursztynowa 31, Niechorze. 
 

Ośrodek  ,,Jantar SPA” usytułowany jest  w odległości  ok. 250m od morza. Do dyspozycji Gości: kompleks 
basenowy z kaskadami wodnymi, hydromasaż, basen solankowy, jacuzzi, ścieżka do masażu stóp, sauna 
fińska, ogródek kawiarniany, monitorowany parking.  

Zakwaterowanie: w pokojach komfortowych 1, 2 osobowych wyposażonych: TV, lodówka, telefon, 
ręczniki, sprzęt plażowy. Większość  pokoje posiada balkony lub tarasy. Czajnik dostępny na każdym 
piętrze lub dystrybutor wody, szklanki na wyposażeniu każdego pokoju.    
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja w formie bufetu obiad serwowany (wybierany  
z 2 zestawów), deser.  
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Wartość skierowania: 

13 noclegów Cena skierowania z 
transportem w pok. 2os. 

2 698,00zł 

12.06 – 25.06.2022 Skierowanie  2 490,00zł                                                                                                                       
transport           208,00zł 

 

Cena skierowania zawiera:   13 noclegów w pokojach 1,2 os., wyżywienie, grill z kuchnią regionalną, 
wieczorek taneczny przy muzyce na żywo z lampką wina i słodkim poczęstunkiem, gimnastyka w basenie, 
nielimitowane korzystanie z kompleksu basenowego, sauny fińskiej, sali fitness,  wypożyczalnia rowerów, 
tenis stołowy, bilard, parking. 

* Zwiedzanie Niechorza ciuchcią  min.: (motylarnia, latarnia morska, muzeum - bilety wstępu za dodatkową opłatą). 
*3 zabiegi dziennie w dni robocze rodzaj zabiegów uzależniony od wskazań lekarskich. 
 

Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu. Doba hotelowa 
rozpoczyna się o godz.14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz.10:00 w dniu wyjazdu. 

Dodatkowo płatne: Opłata klimatyczna -2,50os./doba.  

Zaliczkę oraz należność za transport i podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli będzie 
przekroczona kwota wolna od podatku) należy wpłacić najpóźniej do dnia 11.05.2022r. 

 
KOŁOBRZEG – Centrum Zdrowia i Relaksu ,,VERANO” – wczasy z zabiegami.  
Organizator  Biuro Podróży „Kon Tiki” Łabaz & Grochantz  Wrocław.   
 
CZiR,,Verano” – dawniej pod nazwą: ,,Węgiel Brunatny” składa się z czterech dwupiętrowych pawilonów 
połączonych  korytarzami, ponadto na terenie zlokalizowana jest nowoczesna baza zabiegowa z krytym 
basenem solankowym, basen letni, grota solna, stół bilardowy, stół do tenisa stołowego, gabinet 
kosmetyczny, kiosk, punkt handlowy oraz bankomat. Przy ośrodku funkcjonuje również wypożyczalnia 
rowerów.   
Zakwaterowanie: w pokojach 2os. (ręcznik duży, mały) , TV - SAT, radio, telefon, lodówka, czajnik.  
Wyżywienie:  3 posiłki dziennie:  śniadanie, obiad, kolacja (wszystkie posiłki w formie bufetu).  
 
 
Wartość skierowania: 

Turnus 10 - noclegów 
Cena skierowania  z transportem 

w pok. 2os.  2 860,00zł 

15.06 – 25.06.2022 
Skierowanie 2 620,00 zł 
transport         240,00zł 

    
 
Cena skierowania:  10 noclegów w pokojach 2 osobowych, wyżywienie 3 x dziennie, ubezpieczenie NNW, 
2 wejścia do groty solnej, wieczorek integracyjny – z muzyką na żywo (lampka wina, kawa/herbata, ciasto, 
woda), wstęp na wieczorek taneczny przy muzyce (kawa/herbata, ciasto). Basen solankowy, sauny, 
jacuzzi dla uczestników bezpłatne od godziny 17:00 do 21:00, sala fitness i siłownia. 
*Wycieczka autokarowa – Ogrody tematyczne Hortulus w Dobrzycy.  
* 10 zabiegów dziennie, wstępne badanie lekarskie. 
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Dodatkowo płatne:  Opłata klimatyczna – 4,80/os/dzień, parking płatny 30zł/doba. 
Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu. 
 
Zaliczkę oraz należność za transport i podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli będzie 
przekroczona kwota wolna od podatku) należy wpłacić najpóźniej do dnia 14.05.2022r. 
 

MURZASICHLE – Apart Hotel „TATRY DE LUX Medical &SPA” – wczasy z zabiegami. 
Organizator ,,Hawo Tour” s.c Poronin 
Murzasichle -  położone u podnóża Tatr koło Zakopanego.  

Zakwaterowanie:  w hotelu VILLA de LUXE w pokojach 2os.typu de luxe. Każdy z apartamentów 
dysponuje częścią sypialnianą oraz częścią wypoczynkową, w której znajduje się mini aneks kuchenny, 
zaopatrzony w czajnik, lodówkę, niezbędne szkło, TV, Wi-Fi. W każdym z pokoi jest  balkon, łazienka 
wyposażona w ręcznik i suszarkę.                                                                             
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadanie, obiadokolacja.  

Wartość skierowania: 

12 noclegów Cena skierowania z transportem  
w pok. 2 os. 2 968,00zł 

18.06 – 30.06.2022 Skierowanie  2 730,00zł                                                                                               
transport           238,00zł 

 

Cena skierowania zawiera:   12 noclegów, wyżywienie, parking, Wi-Fi, opłata klimatyczna, wszystkie 
bilety wstępu, przewodnik, ubezpieczenie.  
*Wycieczka z przewodnikiem do Zakopanego:  
z wjazdem i zjazdem kolejką linową na Kasprowy Wierch, spacer po Zakopanem.  
*Całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Krakowa:  
zwiedzanie Katedra Wawelska, kościół Mariacki, Sukiennice, Droga Królewska, Barbakan.  
*Kolacja Biesiadna w Karczmie Sywor w Kościelisku: konkurs łowienia pstrągów na czas z nagrodami w 
towarzystwie zespołu góralskiego z poczęstunkiem (smalec ze skwarkami, chleb, pstrąg smażony, 
ziemniaki opiekane, surówka, 0,5l piwa, kawa herbata).  
*pakiet kuracyjny: 14 zabiegów kuracyjnych zgodnie z harmonogramem terapii ustalonym podczas  
  wizyty kwalifikacyjnej (z zabiegi dziennie). 
 

Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją  a kończy  śniadaniem; doba rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu 
przyjazdu, a kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu. 

Zaliczkę oraz należność za transport i podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli będzie 
przekroczona kwota wolna od podatku) należy wpłacić najpóźniej do dnia 17.05.2022r. 
 

Świnoujście – Ośrodek Wczasowy ,,GRAAL” – wczasy z zabiegami. 
Organizator Biuro Podróży ,,Kon Tiki” Łabaz & Grochantz Wrocław 
 
Ośrodek ,,Graal” został odnowiony w 2020r., położony jest w  cichej i spokojnej części Świnoujścia  
naprzeciwko sosnowego lasu w odległości ok. 380m od morza i ok. 300m od granicy niemieckiej.  
Do dyspozycji Gości bez ograniczeń jest strefa SPA, tj.: basen, jacuzzi, sauna, łaźnia parowa, basen 
solankowy.  
Zakwaterowanie:  w pokojach 2,3 osobowych, ręcznik (jeden duży, jeden mały), każdy pokój wyposażony 
jest w TV, lodówkę, czajnik, radio. Pokoje 2 osobowe posiadają balkony, pok.3 osobowe znajdują się na 
parterze i posiadają tarasy. 



 9 

Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadanie bufet, lunch, obiadokolacja. 

Wartość skierowania: 

10 noclegów 
Cena skierowania z transportem 

w pok. 2os. 2 663,00 

10.07 – 20.07.2022 skierowanie  2 460,00zł                                                                                                                       
transport           203,00zł 

 

Cena skierowania zawiera:   zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę pielęgniarską 24h, ubezpieczenie 
NNW, ognisko 1 x w turnusie, wieczorek taneczny (kawa, herbata i ciasto)                                                                                                                                                                                        
*Wycieczka autokarowa do Międzyzdrojów  i Wolińskiego Parku Narodowego:  
 promenada nadmorska, promenada gwiazd, molo oraz spacer szlakiem Wolińskiego Parku Narodowego                                                                                         
 (Jezioro Turkusowe, Kawcza Góra – punkt widokowy lub Góra Gosań).     
* 14 zabiegów rehabilitacyjnych, po 2 zabiegi dziennie, badanie lekarskie    
                                     
Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją  a kończy  śniadaniem.  
  
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna 4,80zł za dobę, parking 280zł za pobyt. 
 
Zaliczkę oraz należność za transport i podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli będzie 
przekroczona kwota wolna od podatku) należy wpłacić najpóźniej do dnia 09.06.2022r. 

 

DARŁÓWKO – Kompleks Wypoczynkowy ,,Róża Wiatrów” – wczasy z zabiegami 
Organizator Biuro Turystyki Młodzieżowej ,,Juventur” sp. j.  Tarnobrzeg 
 

Ośrodek,, Róża Wiatrów” położony w Darłówku Zachodnim w odległości ok. 200m od plaży na rozległym 
zielonym terenie Do dyspozycji wypoczywających: recepcja, jadalnia, bilard, zewnętrzne urządzenia 
fitness, hala sportowa z boiskiem wielofunkcyjnym, plenerowe korty, basen z podgrzewaną wodą, 
wypożyczalnia rowerów, miejsce parkingowe, Wi-Fi.      

Zakwaterowanie: w pokojach 2 osobowych o (powierzchni ok. 12m2) w pawilonie wczasowym 
oddalonym ok. 180m od budynku hotelowego z jadalnią oraz recepcją. Do pokoi na parterze przylegają 
tarasy, pokoje na piętrze posiadają balkony. Na wyposażeniu: TV, lodówka, czajnik, sprzęt plażowy, 
ręczniki.                                                                                                                                                   

Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadanie  i obiadokolacja w formie bufetu. 
 
  Wartość skierowania: 

Turnus 14 - noclegów 
Cena skierowania  z transportem 
           w pok. 2os.  3 246,00zł 

23.07 – 06.08.2022 
          Skierowanie  2 999,00zł 
          transport           247,00zł 

    
Cena skierowania: wyżywienie, zakwaterowanie w pawilonach w pokojach 2os., ubezpieczenie NNW,  
zajęcia animacyjno-rozrywkowe; 2 x wieczorek taneczny z lampką wina i poczęstunkiem, biesiada w 
chacie grillowej, zajęcia integracyjne z animatorem na sali; karaoke, gry planszowe, korzystanie  
z basenu krytego. 
* Rejs tramwajem wodnym do Darłowa, w trakcie wycieczki każdy uczestnik otrzymuje porcję lodów. 
*Pakiet Rehabilitacyjny: badanie lekarskie, opieka pielęgniarki, 10 zabiegów rehabilitacyjny. Prosimy o 
zabranie ręczników kąpielowych, klapek.         
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Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.   

 

Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna na miejscu w recepcji.  

Zaliczka oraz należność za transport i podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli będzie 
przekroczona kwota wolna od podatku) należy wpłacić najpóźniej do dnia 22.06.2022r. 
 

 
DZIWNÓWEK- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy CONTESSA - wczasy z zabiegami. 
Organizator Biuro Turystyczne ,,Turysta” D .Zielińska, K. Zieliński, A. Zielińska  s.c. Włocławek. 
 

Dziwnówek to mała miejscowość położona pomiędzy morzem a Zalewem Kamieńskim, posiada status 
uzdrowiska – leczy tu się schorzenia układu oddechowego.  

ORW ,,Contessa”– na terenie znajduje się plac zabaw, meble ogrodowe miejsce do grillowania, posiada 
bazę zabiegową z sauną i salą gimnastyczną, dwie kawiarnie, bilard,  
Zakwaterowanie: w budynku ,,D” z windą,  w pokojach 1os., 2os., komplet ręczników, TV – SAT. 
Dostępne są czajniki na korytarzu razem ze szklankami. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie wydawane w 2 turach.  
 
   Wartość skierowania: 

Turnus 14 - noclegów 
Cena skierowania  z 

transportem 
w pok. 2os.  3 110,00zł 

21.08  – 04.09.2022 
Skierowanie  2915,00zł 
transport          195,00zł 

 

Cena skierowania: zakwaterowanie – 14 noclegów w pok.1 os i  2os.  typu standard, wyżywienie 3 posiłki 
dziennie, pakiet 30 zabiegów  fizjoterapeutycznych, ubezpieczenie NNW, korzystanie z urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych. 

*Wycieczka autokarowa do Świnoujścia z przewodnikiem m.in. falochron wschodni, Port Marynarki  
Wojennej,  Latarnia Morska, Dzielnica Uzdrowiskowa z zabytkową  zabudową  oraz Międzyzdroje, 
promenada gwiazd, molo.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*30 zabiegów – 3 zabiegi dziennie w dni robocze.                                                                                                                          
 

Uwaga: Uczestnicy wyjazdu musza posiadać przy sobie dowód osobisty oraz proszeni są o zabranie 
dokumentacji medycznej.  

Świadczenia rozpoczynają się (zakwaterowaniem o godz. 17:00)  kolacją w dniu przyjazdu, a kończą 
śniadaniem (wykwaterowanie godz. 10:00).                                                                                                             

Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna, parking - 10zł/doba/miejsce. 

Zaliczkę oraz należność za transport i podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli będzie 
przekroczona kwota wolna od podatku) należy wpłacić najpóźniej do dnia 21.07.2022r. 

 

Termin składania wniosków do dnia 11.03.2022 r. 
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INFORMATORY ORAZ WNIOSKI NA: 

1. WCZASY DLA EMERYTÓW  
2. POBYTY INDYWIDUALNE 
3. POBYTY ZORGANIZOWANE   
dostępne są:  

- w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych oraz: 

- w KG „Jubilat” w Bogatyni; 

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

 

 

 

Wnioski na wczasy i  pobyty zorganizowane emeryci mogą składać w następujący sposób: 

 w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych, 

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

 
 lub w dniu 10.03.2022r. (czwartek) w godzinach od 09:00  do 14:00 w KG Jubilat w 

Bogatyni pracownica DLK będzie przyjmowała wnioski od osób uprawnionych;  

 
 
 
 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY 


