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OFERTA WCZASÓW 

DLA EMERYTÓW  
NA 2021r. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Informujemy, że ośrodki wczasowe spełniają przepisy dotyczące reżimu 

sanitarnego. Wczasy dla emerytów w 2021roku będą odbywały się zgodnie  

z wytycznymi Rządu RP i zasadami bezpieczeństwa w czasie pandemii. 
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TABELA ODPŁATNOŚCI ZA WCZASY ZORGANIZOWANE DLA EMERYTÓW_2021r.  

Miejsce Terminy Cena Dochód na os. 

% 

Ulgowa 
odpłatność 

Ulgowa 
odpłatność 

odpł. 
za transport 

    
 

do 1600 15% 271,50 27,00 
    1 990,00 zł 1601 - 1900 20% 362,00 36,00 

MIĘDZYWODZIE   w tym: 1901 - 2200 25% 452,50 45,00 

OW „GRYF” 05.06 - 17.06 skier. 1810,00 2201 - 2500 30% 543,00 54,00 
BORT „Panorama” Brzeszcze   transp.180,00 2501 - 2800 35% 633,50 63,00 

    
 

2801 - 3100 40% 724,00 72,00 
    

 
pow. 3101 45% 814,50 81,00 

      do 1600 15% 367,50 31,50 

    2 660,00 zł 1601 - 1900 20% 490,00 42,00 

KOŁOBRZEG   w tym: 1901 - 2200 25% 612,50 52,50 

CZiR „VERANO” 15.06 - 25.06 skier. 2 450,00 2201 - 2500 30% 735,00 63,00 
BP „Kon Tiki” Wrocław   transp. 210,00 2501 - 2800 35% 857,50 73,50 

    
 

2801 - 3100 40% 980,00 84,00 
      pow. 3101 45% 1102,50 94,50 

    
 

do 1600 15% 262,50 34,50 

    1 980,00 zł 1601 - 1900 20% 350,00 46,00 

DARŁÓWKO   w tym: 1901 - 2200 25% 437,50 57,50 

KW ,,RÓŻA WIATRÓW” 26.06 – 06.07 skier. 1 750,00 2201 - 2500 30% 525,00 69,00 
BT „Juventur” Tarnobrzeg   transp.  230,00 2501 - 2800 35% 612,50 80,50 

    

 

2801 - 3100 40% 700,00 92,00 
      pow. 3101 45% 787,50 103,50 

   do 1600 15% 349,50 33,00 
   1601 - 1900 20% 466,00 44,00 

BIAŁY DUNAJEC 27.06.-09.07 2 550,00 zł 1901 - 2200 25% 582,50 55,00 

k/ZAKOPANEGO  w tym: 2201 - 2500 30% 699,00 66,00 

OW „U BOROWEGO”  skier. 2 330,00 2501 - 2800 35% 815,50 77,00 
OT „HAWO” Poronin  transp.220,00 2801 - 3100 40% 932,00 88,00 

   pow. 3101 45%        1048,50 99,00 

    
 

do 1600 15% 357,00 30,00 

ŚWINOUJŚCIE   2 580,00 zł 1601 - 1900 20% 476,00 40,00 

OW „GRAAL”    w tym: 1901 - 2200 25% 595,00 50,00 

BP „Kon Tiki” Wrocław 19.08 - 30.08 skier. 2 380,00 2201 - 2500 30% 714,00 60,00 

    transp. 200,00 2501 - 2800 35% 833,00 70,00 

    
 

2801 - 3100 40% 952,00 80,00 

      pow. 3101 45% 1071,00 90,00 

 
       do 1600 15% 333,00 31,50 

POGORZELICA   2 430,00 zł 1601 - 1900 20% 444,00 42,00 

OW „BALTIC INN” 29.08-08.09 w tym:   1901 - 2200 25% 555,00 52,50 
BT Turysta Włocławek   skier. 2 220,00 2201 - 2500 30% 666,00 63,00 

   transp. 210,00 2501 - 2800 35% 777,00 73,50 

   
 

2801 - 3100 40% 888,00 84,00 

   
 

pow. 3101 45% 999,00 94,50 
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  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 10.03.2021 r.  
 

2. Podstawą do przyznania ulgowych usług i świadczeń socjalnych są przeliczone na jedną 
osobę średniomiesięczne dochody osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, 
podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskane  
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. 

 
5. Odpłatność za wczasy i transport emerytów i rencistów oraz uprawnionych członków rodzin 

nie posiadających własnych źródeł dochodów: 
Tabela 2a 

Dochód na 1 osobę  
w rodzinie 

% odpłatności 

     do 1600 zł 15% 

                1601 - 1900 zł 20% 

1901 - 2200 zł 25% 

2201 - 2500 zł 30% 

2501 - 2800 zł 35% 

2801 - 3100 zł 40% 

  pow.  3101 zł 45% 

Odpłatność 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 osoba bezrobotna (dotyczy również współmałżonków pracujących 
w Oddziale Kopalna Węgla Brunatnego Turów): 

Tabela 2 b 
Dochód na 1 osobę  

w rodzinie 
% odpłatności 

     do 1600 zł 50% 

1601 - 1900 zł 55% 

1901 - 2200 zł 60% 

2201 - 2500 zł 65% 

2501 - 2800 zł 70% 

                2801 - 3100 zł 75% 

                 pow.  3101 zł 85% 
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6. Emeryci wraz z członkami rodzin mogą korzystać z wczasów na zasadach ulgowej odpłatności co dwa  

lata. 
 

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

 

8. 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. 

 
9. 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. 

 
10. Pracownicy, którzy otrzymali wypłatę ekwiwalentu pod gruszę i w tym samym roku odeszli na 

emeryturę, mogą skorzystać z wczasów dopiero za 2 lata.  
 

11. 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.   
 

12. 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. 

 
13. Płatności za wczasy prosimy dokonywać 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. W komentarzu należy wpisać miejsce 
wypoczynku. 
 

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

 

15. 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. 

 
 

Wszelkich informacji w zakresie organizowanych wczasów udziela Dział Kadr i  Spraw   Socjalnych,  
tel. 75/77 35 643 lub 75/77 35 789. 

 
Informacje dodatkowe: 

1. W przypadku braku lub niewielkiej ilości chętnych na wczasy wymienione w Informatorze, Oddział 
Kopalnia Węgla Brunatnego Turów odstąpi od ich organizacji. 
 

2. 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. 
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OFERTA WCZASÓW DLA EMERYTÓW w 2021r. 
MIĘDZYWODZIE – Ośrodek Wczasowy „GRYF” – organizator BORT „PANORAMA” s.c., 

Brzeszcze,  http://gryfmiedzywodzie.pl/ 

Ośrodek znajduje się w samym centrum Międzywodzia, w odległości ok. 350m od plaży.  
Do dyspozycji Gości: basen kryty z przeciwprądem, masażami oraz ścieżką wodną do masażu stóp, 
jacuzzi.  

Zakwaterowanie: w pokojach 2,3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (prysznic, suszarka), 
TV, lodówka, czajnik, filiżanki. Wszystkie pokoje posiadają balkony. 
Wyżywienie:  2 posiłki dziennie: śniadanie w formie bufetu w godz. 8:00 -10:00, obiadokolacje 
serwowane do stołu w godz. 17:00 do 19:00. 
 
Wartość skierowania: 

12 noclegów 
Cena skierowania z transportem  

w pok. 2os. - 1990,00 zł 

05.06  – 17.06.2021 
skierowanie 1810,00 zł 
 transport        180,00 zł 

*Cena transportu może ulec zmianie w przypadku mniejszej ilości chętnych (kalkulacja przy grupie 45 os.) 
   

Cena skierowania zawiera: 12 noclegów w pokojach 2,3 osobowych, wyżywienie, wieczorek 
taneczny przy muzyce z DJ-em, opłatę klimatyczną, wycieczkę kolejką wąskotorową na trasie 
Trzęsacz-Pogorzelica, nieograniczone korzystanie z basenu oraz jacuzzi, ubezpieczenie NNW 
(10 000,- zł).  
Dodatkowo płatne: Wypożyczenie leżaków na plażę w cenie 2 zł od osoby, parking płatny 
15zł/doba. 
Pobyt  rozpoczyna się obiadokolacją  a kończy śniadaniem; doba hotelowa zaczyna się o godz. 
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 06.05.2021r. 
 

  

KOŁOBRZEG – Centrum Zdrowia i Relaksu „VERANO” - organizator  Biuro Podróży 

„Kon Tiki” Łabaz i Grochantz sp. j.,  Wrocław – www.verano.kolobrzeg.pl  
 

CZiR „VERANO” – dawnej pod nazwą: „Węgiel Brunatny” składa się z kompleksu pawilonów 
połączonych korytarzami. Ponadto na terenie zlokalizowana jest nowoczesna baza zabiegowa  
z krytym basenem solankowym, basenem letnim, grotą solną, stołem bilardowym, stołem do 
tenisa stołowego, gabinetem kosmetycznym, kioskiem, punktami handlowymi oraz bankomatem. 
Przy ośrodku funkcjonuje również wypożyczalnia rowerów.   
Zakwaterowanie: w pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Na wyposażeniu pokoi: 
TV, radio, telefon, lodówka, czajnik.  
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (wszystkie posiłki w formie bufetu).  
 

Wartość skierowania: 

10 noclegów 
Cena skierowania z transportem 

           w pok. 2os. - 2660,00zł 

15.06 – 25.06.2021 
            skierowanie 2 450,00 zł 
            transport         210,00 zł 

 *Cena transportu może ulec  zmianie w przypadku mniejszej ilości chętnych (kalkulacja przy grupie 45os.) 
 

http://gryfmiedzywodzie.pl/
http://www.verano.kolobrzeg.pl/
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Cena skierowania zawiera 10 noclegów, wyżywienie, program leczniczy: wstępne badanie 
lekarskie, 10 zabiegów, 1 wieczorek integracyjny z muzyką na żywo (lampka wina, ciastko),  
1 wieczorek taneczny, wycieczka autokarowa do Ogrodów „Hortulus” w Dobrzycy, dwa wejścia do 
groty solnej, korzystanie z basenu solankowego, sauny, jacuzzi codziennie od godz. 17:00 do 21:00.  
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna 4,40zł/os./doba, parking płatny 25zł/doba, miejsca 
parkingowe wymagają wcześniejszej rezerwacji. 
Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem + suchy prowiant na drogę powrotną. 
Zaliczkę oraz należność za transport i podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli będzie 
przekroczona kwota wolna od podatku) należy wpłacić najpóźniej do dnia 11.05.2021r. 
 

 

DARŁÓWKO – Kompleks Wypoczynkowy „RÓŻA WIATRÓW” - organizator Biuro 

Turystyki Młodzieżowej „Juventur” sp. j. Tarnobrzeg, https://rozawiatrow.pl/ 

 
Ośrodek 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 boiskami wielofunkcyjnymi, plenerowy kryty basen z podgrzewaną wodą, 
wypożyczalnia rowerów, miejsce parkingowe, Wi-Fi. 
Zakwaterowanie: w pokojach 2 osobowych w pawilonie wczasowym. Na wyposażeniu: TV, 
lodówka, czajnik, sprzęt plażowy. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, kolacja –dania zimne bufet, dania ciepłe serwowane  
oraz obiad serwowany do stolika. 
Wartość skierowania: 

10 noclegów 
Cena skierowania z transportem  

w pok. 2os.- 1980,00zł 

26.06 – 06.07.2021 
skierowanie    1750,00 zł 
transport           230,00 zł 

 

*Cena transportu może ulec zmianie w przypadku mniejszej ilości chętnych (kalkulacja przy grupie 45os.) 

 

Cena skierowania zawiera 10 noclegów w pok. 2osobowych, wyżywienie według opisu,  
15 zabiegów wg wskazań lekarza, rejs tramwajem wodnym do Darłowa (spacer po mieście, wizyta  
w cukierni), 2 wieczorki taneczne z lampką wina i poczęstunkiem, biesiada w chacie grillowej, 
korzystanie z basenu, hali sportowej, ubezpieczenie NNW(10 000,zł). 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna. 
Pobyt rozpoczyna się kolacją a kończy śniadaniem do godz. 10:00+suchy prowiant. 
Zaliczkę oraz należność za transport i podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli będzie 
przekroczona kwota wolna od podatku) należy wpłacić najpóźniej do dnia 21.05.2021r. 
 
 

BIAŁY DUNAJEC k/ZAKOPANEGO – Ośrodek Wypoczynkowy „U BOROWEGO” 
– organizator: OT HAWO s.c.- https://www.uborowego.pl/ 
Program pobytu na Podhalu został opracowany i dostosowany do możliwości fizycznych  
i zainteresowań turystycznych emerytów. 
Ośrodek usytuowany jest w pobliżu basenów termalnych: Gorący Potok i Termy Szaflary.  
Do dyspozycji Gości Wi-Fi, parking. 

Zakwaterowanie: w pokojach  2, 3 osobowe z balkonami, łazienkami, TV. 

Wyżywienie: 2 posiłki: śniadanie i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego.   
 
 
 

https://rozawiatrow.pl/
https://www.uborowego.pl/
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Wartość skierowania: 

12 noclegów 
Cena skierowania z transportem 

w pok. 2os. - 2550,00 zł 

27.06 – 09.07.2021 
Skierowanie    2 330,00 zł 
      transport      220,00 zł 

 

*Cena transportu może ulec zmianie w przypadku mniejszej ilości chętnych (kalkulacja przy grupie 46os.) 

Cena skierowania zawiera 12 noclegów, wyżywienie, parking, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie 
NNW, obsługę przewodnicką oraz bilety wstępów podczas wycieczek.  
Program pobytu: 

 zabawa z DJ-em +dodatkowe menu, 

 wycieczka do Zakopanego z przewodnikiem m.in.: zabytkowy kościółek na Jaszczurówce, 
skocznie narciarskie, warsztaty multimedialne w TPN, przejażdżka kolejką w Dolinie 
Chochołowskiej; 

 warsztaty oscypkowe: produkcja oscypków, degustacja, zakupy; 

 wycieczka w Pieniny: rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim, Szczawnica – spacer po 
uzdrowisku; 

 pobyt na basenie termalnym w Szaflarach; 

 seans folklorystyczny w Murzasichlu; 

 wizyta w Sanktuarium WNMP w Ludźmierzu, przejazd do Nowego Targu na zakupy na 
największym jarmarku w Europie. 

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 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 21.05.2021r. 
 

ŚWINOUJŚCIE - Ośrodek Wczasowy „GRAAL”-  organizator  Biuro Podróży „Kon Tiki” 

Łabaz i Grochantz sp. j.,  Wrocław, http://graal.swinoujscie.pl/ 
 

Ośrodek „Graal” został odnowiony w 2020r., położony jest w odległości ok. 400m od morza i ok. 
300m od granicy niemieckiej. Do dyspozycji Gości bez ograniczeń jest strefa SPA, tj.: basen, jacuzzi, 
sauna, łaźnia parowa, basen solankowy. Na terenie ośrodka znajduje się plac zabaw dla dzieci, 
boisko do siatkówki oraz altana z grillem i miejsce na ognisko.  

Zakwaterowanie: w pokojach 2,3 osobowych, każdy pokój wyposażony jest w TV, lodówkę, 

czajnik bezprzewodowy i radio. Pokoje 2 osobowe posiadają balkon, a  pokoje 3 osobowe są na 
parterze i posiadają taras. 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadanie i kolacja  w formie bufetu szwedzkiego, lunch  

w postaci zupy i zimnych zakąsek, obiadokolacja w formie bufetu. 
 
Wartość skierowania: 

11 noclegów 
Cena skierowania z transportem 

w pok. 2os. 2 580,00 zł 

19.08 – 30.08.2021 
Skierowanie 2 380,00 zł 

                   transport      200,00 zł 

  *Cena transportu może ulec zmianie w przypadku mniejszej ilości chętnych (kalkulacja przy grupie 45os.) 
 

Cena skierowania zawiera: 11 noclegów, wyżywienie według opisu, całodzienną wycieczkę  
z przewodnikiem do Międzyzdrojów i Wolińskiego Parku Narodowego, ognisko, wieczorek 
taneczny z poczęstunkiem, program leczniczy: badanie lekarskie, 14 zabiegów rehabilitacyjnych  
(7 dni zabiegowych, po 2 zabiegi dziennie), korzystanie ze strefy SPA, ubezpieczenie NNW. 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna, opłata parkingowa 20zł/doba. Miejsca parkingowe 
wymagają wcześniejszej rezerwacji. 

http://graal.swinoujscie.pl/
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Świadczenia rozpoczynają się kolacją, a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu + suchy prowiant.   
Zaliczkę oraz należność za transport i podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli będzie 
przekroczona kwota wolna od podatku) należy wpłacić najpóźniej do dnia 09.07.2021r. 
 

POGORZELICA – Ośrodek Wypoczynkowy „BALTIC INN”-  organizator  Biuro 

Turystyczne „Turysta” s.c. Włocławek,  https://balticinn.pl/ 
 

Ośrodek zlokalizowany jest w odległości ok. 150 m od morza. Na terenie obiektu znajdują się  
2 odkryte baseny, plac zabaw dla dzieci.  

Zakwaterowanie: w pokojach 2 osobowych typu standard, każdy pokój wyposażony jest w TV, 

lodówkę, sprzęt plażowy. 

Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje. 

 
Wartość skierowania: 

10 noclegów 
Cena skierowania z transportem 

w pok. 2os. -  2 430,00 zł 

29.08 – 08.09.2021 
Skierowanie    2 220,00 zł 

                   transport       210,00 zł 

  *Cena transportu może ulec zmianie w przypadku mniejszej ilości chętnych (kalkulacja przy grupie 45os.) 
 

Cena skierowania zawiera: 10 noclegów, wyżywienie według opisu, wycieczkę autokarową do 
Międzyzdrojów i Świnoujścia, wycieczka autokarowa do Kołobrzegu, wieczorek taneczno-grillowy, 
7 zabiegów fizykalnych, korzystanie z rowerów, Sali fitness, basenów zewnętrznych, ubezpieczenie 
NNW. 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna, parking dozorowany 15zł/doba. 
Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją, a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu. Doba hotelowa 
od 15-stej do 11-stej.   
Zaliczkę oraz należność za transport i podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli będzie 
przekroczona kwota wolna od podatku) należy wpłacić najpóźniej do dnia 20.07.2021r. 
 
 

INFORMATORY ORAZ WNIOSKI NA WCZASY, POBYTY ZORGANIZOWANE, POBYTY 
INDYWIDUALNE SĄ DOSTĘPNE: 
- 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 wczasy 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: elzbieta.soroka@gkpge.pl  lub ewa.gontarek@gkpge.pl; 
anna.stoch@gkpge.pl 
 
 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY 

https://balticinn.pl/
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https://solidarnosc80.com/
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