Warszawa, dnia 4 grudnia 2019 r.
Szanowni radcowie prawni – Seniorzy
Rok 2020 jest ostatnim rokiem działalności w X kadencji Krajowej Rady Radców Prawnych. Daje to
nam perspektywę oceny realizowanych zadań przez Kapitułę Funduszu Seniora na rzecz radców
prawnych seniorów. Jak co roku na początku grudnia Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady
Radców Prawnych na posiedzeniu 4 grudnia 2019 r. podsumowała działalność w zakresie
ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych. Z satysfakcją odnotowujemy potrzebę
kontynuowania tej formy spotkań seniorów – znajduje ona wyraz zarówno w wysokiej frekwencji na
poszczególnych spotkaniach, jak i licznie wyrażanych podziękowaniach uczestników tych spotkań.
W 2019 r. zorganizowaliśmy siedem ogólnopolskich integracyjnych spotkań radców prawnych
seniorów w formie „open”, w tym po raz pierwszy odbył się wyjazd zagraniczny, którego celem było
zwiedzanie Islandii. Wycieczka ta cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że została powtórzona
jeszcze dwukrotnie. Ponadto po raz pierwszy zorganizowaliśmy świąteczną, rodzinną imprezę w
Zakopanem – „Wielkanoc w Tatrach”. Propozycje spotkań integracyjnych spotkały się z tak dużym
zainteresowaniem naszych seniorów, że powtórzyliśmy ubiegłoroczną imprezę „Podlasie – Szlakiem
Tatarów”.
Na 2020 rok przygotowaliśmy sześć nowych ogólnopolskich spotkań integracyjnych, w tym
Wielkanoc z rodzinami w Karpaczu, oraz imprezę zagraniczną – zwiedzanie Norwegii.
Przedstawione przez Radę Klubów Seniora propozycje zostały przyjęte przez Kapitułę Funduszu
Seniora na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2019 r.
Przedstawiam poniżej Komunikat Kapituły w tej sprawie.
Komunikat poniższy zawiera także informację o kontynuowanych przez Kapitułę Funduszu Seniora
turnusach sanatoryjnych. Kontynuujemy wyjazdy do sanatoriów w:
– 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju;
– Ośrodku Sanatoryjno-Wypoczynkowym „Lwigród” w Krynicy-Zdroju;
– Sanatorium Uzdrowiskowym „Lech” w Kołobrzegu;
które cieszą się zainteresowaniem i spełniają potrzeby radców prawnych seniorów już od ponad
10 lat.
Ponadto informujemy dodatkowo o możliwości indywidualnego wybrania się na poniższe imprezy,
przy czym:

1. osoby zainteresowane zwiedzaniem Islandii mogą się zgłaszać bezpośrednio do Pauliny Łatki,
właścicielki Biura Podróży Prestige, tel. 660 552 502,
2. osoby zainteresowane rehabilitacją w Sanatorium Horyniec-Zdrój mogą zgłaszać się bezpośrednio
do kierownik sanatorium, Marii Haliniak tel. 668 095 123.

Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów radców prawnych seniorów do uczestnictwa w
zaproponowanych spotkaniach integracyjno-wczasowych i sanatoryjnych.

r.pr. Mieczysław Humka
Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora

K O M U N I KAT
Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań
integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusów sanatoryjnych w 2020 r.
I.

Ogólnopolskie integracyjne spotkania radców prawnych seniorów w formule „open”, w
pełni płatne przez uczestników, bez jakiekolwiek reglamentacji, czy limitów
dochodowych lub wymagań sanatoryjnych, realizowane przez Radę Klubów Seniora
działającej przy Kapitule Funduszu Seniora:
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„Wielkanoc w Karpaczu” (zabieramy rodzinę, przyjaciół, znajomych, sąsiadów i spędzamy
wspólnie dni świąteczne)
Miejsce spotkania: Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Krucze Skały, ul. Wilcza 1,
58–540 Karpacz.

Termin: 9–15 kwietnia 2020 r.
Cena: miejsce w pokoju dwuosobowym 990 zł, w pokoju 3-osobowym (rodzina) 939 zł,
w pokoju 4-osobowym (rodzina) 899 zł, dopłata do pokoju jednoosobowego 180 zł, dzieci 0–4 lat
gratis, 5–12 lat 30 % rabatu, zwierzęta 15 zł za dobę. Parking gratis.
W cenie: nocleg w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, lodówka, czajnik, TV, Wi-Fi, śniadanie
bufet, obiady i kolacje standard, uroczyste śniadanie wielkanocne, obiad wielkanocny z lampką wina,
kolacja grillowa z muzyką i tańcami, lunch poprzedzający kolację grillową, wycieczka
z przewodnikiem po Karpaczu i do Świątyni Wang, jacuzzi, grota śnieżna, sauna (w godz. 16.00–
21.00), rowery, cymbergaj, ping-pong, bilard, wspólne dekorowanie koszyków wielkanocnych.
Pobyt trwa od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu, prowiant na drogę. Doba
hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 11.00
Wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne): Dolina Pałaców i Ogrodów, Jelenia Góra, Kowary,
Śnieżka, Muzeum Zabawek, Młynek Miłości, Muzeum Turystyki i Sportu.
Płatność: zadatek w kwocie 400 zł w terminie do 31 stycznia 2020 r. na konto: Mazowiecka
Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia, ul. Kocjana 3, 01–473 Warszawa; OKW Krucze Skały
ul. Wilcza 1, 58–540 Karpacz, numer konta 30 1130 1017 0020 1458 9320 0016.
Przelew z dopiskiem: „Turnus radców prawnych Krucze Skały 9–15.04.2020, imię i nazwisko”.
Pozostała należność płatna w dniu przyjazdu.
Zgłoszenia: przyjmuje koordynator spotkania – r.pr. Helena Oprzyńska-Pacewicz pod numerem tel.
608 828 198 (emaile i SMS nie będą uwzględniane) w godz. 16.00–18.00 do 31 stycznia 2020 r.
2. Ogólnopolskie spotkanie radców prawnych seniorów pod nazwą „Zwiedzamy tym razem
Norwegię”
Termin: 4–8 maja 2020 r.
Cena: 4100 zł plus ok. 950 Nok, tj. 400 zł za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i innych
atrakcji programowych, rejs po fiordzie Naeroyfjord, Muzeum Kon-Tiki, Muzeum Fram, kolejka
Ulriken, Muzeum Hanzy.
W cenie: przelot samolotem w dwie strony, bagaż rejestrowany (23 kg) + podręczny (8 kg), transport
autokarem po Norwegii, ubezpieczenie, opieka pilota – przewodnika, 4 noclegi, pokoje 2-, 3-osobowe
z łazienkami, wyżywienie (4 śniadania, 4 obiadokolacje).
Program: malownicze fiordy, wodospady, punkty widokowe, lodowiec, Droga Trolli, zwiedzanie
Oslo (Muzeum Kon-Tiki, Muzeum Fram, opera, ratusz, miejsce wręczania Pokojowej Nagrody Nobla,
Pałac Królewski, Parlament, Park Vigelanda z 212 rzeźbami, kościół typu „stavkirke”), zwiedzanie
Bergen (starówka, Muzeum Hanzeatyckie, targ rybny, kolejka gondolowa na szczyt Ulriken,
panorama i wybrzeże), zwiedzanie Gudvangen, 2,5-godzinny rejs po fiordzie Sognefjord oraz po jego

odnodze Naeroyfjord, przejazd do lodowca Jostedassbreen i spacer do jęzora lodowcowego
Jostedassbreen, droga Trolli (najbardziej spektakularna trasa na świecie, punkt widokowy na słynną
serpentynę, przejazd malowniczą Drogą Orłów, Laerdal), zwiedzanie Borgund, skocznia
Holmenkollen.
Wylot Warszawa–Oslo, godz. 7.50–9.55, powrót Oslo–Warszawa, godz.19.45–21.45.
Płatność: zadatek 1500 zł do 31 stycznia 2020 r., pozostała kwota do 10 kwietnia 2020 r. na konto:
Biuro Podróży Prestige Paulina Łatka
Numer konta: 93 1050 1722 1000 0090 9785 9129 (IGN Bank Śląski).
Tytuł przelewu: „Norwegia 2020 radca prawny imię nazwisko”
Zgłoszenia: przyjmuje koordynator spotkania – r.pr. Helena Oprzyńska-Pacewicz, tel. 608 828 198
(tylko telefonicznie w godz. 16.00–18.00) do 31 stycznia 2020 r.
3. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów po nazwą: „Kielce i
Ziemia Świętokrzyska”
Miejsce spotkania: Hotel „Best Western”, ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce (naprzeciwko
Dworca PKP i autobusowego)
Termin: 12–17.05.2020 r.
Cena: 830 zł płatne na podane niżej konto, plus 300 zł na: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
dwa obiady w dwa dni wyjazdowe, koszty autokaru i opieki przewodnika (płatne gotówką w dniu
przyjazdu).
W cenie: pięć noclegów w pokoju dwuosobowym i trzy obiadokolacje w hotelu.
Doba hotelowa: od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 12.00 w dniu wyjazdu.
Program spotkania obejmuje: Tokarnia – Skansen Ziemi Kieleckiej (jeden z najstarszych skansenów
w Polsce), Chęciny – ruiny zamku z XIV w., Podzamcze Chęcińskie, Jaskinia Raj, Huta Szklana,
Świętokrzyski Park Narodowy – wejście na Łysą Górę (łagodne – ok. 40 min.), Św. Krzyż – opactwo
pobenedyktyńskie, Muzeum Misyjne Ojców Oblatów, krypta Jeremiego Wiśniowieckiego, Huta
Szklana – osada średniowieczna, Św. Katarzyna – Muzeum Minerałów i Skamieniałości,
Sandomierz – spacer po mieście: Wzgórze Świętojakubskie, zamek, kościół wraz z klasztorem
dominikańskim, wąwóz Piszczele, wąwóz Królowej Jadwigi, rynek, Katedra z XIV w., Brama
Opatowska, podziemna trasa turystyczna, Ujazd – ruiny monumentalnego zamku Krzyżtopór z XVII
w.
Kielce – zwiedzanie: Kadzielnia, Aleja Sław, multimedialne Muzeum Myśli Patriotycznej
i Obywatelskiej, Katedra, Pałac Biskupów Krakowskich.
Wpłaty należności: zaliczka w kwocie 400 zł w terminie do 31 stycznia 2020 r. na konto:
PL 12 1240 1372 1111 0010 1667 0065.

Pozostała należność w kwocie 430 zł w terminie do 10 kwietnia 2020 r. również na w/w konto.
W tytule należy wpisać „Imię i nazwisko – Kielce i Ziemia Świętokrzyska”
Zgłoszenia: przyjmuje koordynator spotkania: r.pr. Teresa Kukieła, tel. 508 300 951, do 31 stycznia
2020 r. Liczba miejsc ograniczona – do 50 osób. Wpłaty zaliczki dopiero po zgłoszeniu
i zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu.
4. Ogólnopolskie spotkanie radców prawnych seniorów pod nazwą „Wypoczynek nad morzem”
Miejsce spotkania: Dom Wypoczynkowy „Posejdon”, ul. Promenada Gwiazd 4, 72-500
Międzyzdroje (50 metrów od szerokiej i piaszczystej plaży).
Termin: 14–28 czerwca 2020 r.
Cena: miejsce w pokoju dwuosobowym 1880 zł.
W cenie: nocleg w pokojach z łazienką, TV, radio, bezpłatne Wi-Fi, wyżywienie, śniadanie w formie
bufetu, obiad standard, kolacja w formie bufetu, wieczorek taneczny z uroczystą kolacją.
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 17.00, a kończy o godz. 13.00.
Parking płatny wg aktualnej stawki na dzień przyjazdu, opłata klimatyczna również wg aktualnej
stawki na dzień przyjazdu. W budynku jest winda, większość pokoi z widokiem na morze, pozostałe
z widokiem na park. O przydziale pokoi decyduje data wpłaty zadatku.
Płatność: zadatek w kwocie 400 zł płatny do 31 stycznia 2020 r. Pozostała należność do 31 maja
2020 r. na konto Forum-Invest Sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, konto ING
Bank Śląski SA numer konta 10 1050 1012 1000 0090 8053 2428, w Tytule przelewu „Turnus radców
prawnych Posejdon Międzyzdroje imię nazwisko”.
Fakultatywnie (osobno płatne): zwiedzanie i rejs statkiem do Świnoujścia, Kawcza Góra, Stadnina
Żubrów, Park Budowli Nadbałtyckich, wycieczka po wyspie Wolin, Szczecin, Berlin, Poczdam,
jednodniowa wycieczka na niemiecką wyspę Rugia (120 zł).
Zgłoszenia: przyjmuje koordynator spotkania – r.pr. Helena Oprzyńska-Pacewicz tylko telefonicznie
(SMS i emaile nie będą uwzględniane) do 31 stycznia 2020 r. Liczba miejsc ograniczona (40).
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„Rehabilitujemy się”
Miejsce spotkania: Hotel Gromada, ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój
Termin: 27 sierpnia–6 września 2020 r.
Cena: 1150 zł plus 670 zł za trzy zabiegi dziennie (razem 27 zabiegów) lub 510 zł
za dwa zabiegi dziennie (razem 18 zabiegów). Można spędzać czas tylko pobytowo, bez obowiązku
wykupu zabiegów (1150 zł).

W cenie: trzy lub dwa zabiegi dziennie przy wykupie zabiegów, zabiegi w sanatorium Zbyszko lub
Bristol, noclegi w pokojach dwuosobowych z łazienkami (sztućce, szklanki, telefon, Wi-Fi, ręczniki),
posiłki (śniadanie w formie bufetu, obiad serwowany, kolacja w formie bufetu), wieczorek taneczny
i grillowy, bezpłatny parking, wypożyczanie rowerów, kijków do nordic walking, leżaki, warsztaty
tematyczne, wyjście do kościoła św. Alberta, wyjście na pieczenie podpłomyków do Izby Chleba.
Opłata

klimatyczna

wg

stawki

aktualnej

na

dzień

przyjazdu.

Zabiegi

na

choroby

ortopedyczno-urazowe, reumatoidalne, neurologiczne, zaburzenia krążenia, przemiany materii
(kąpiele siarczkowe, kwasowęglowe, borowinowe, mineralne, solankowe, krioterapia, masaże, prądy,
tens, kinezyterapia). Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 12.00.
Fakultatywnie (dodatkowo płatne): wycieczki do Krakowa, Bochni, Wieliczki, Sandomierza,
Pińczowa, Jaskini Jar, Chęcin, Wiślicy, Opatowa, Pacanowa, Łańcuta, Kalwarii Zebrzydowskiej,
Tarnobrzegu, basenów mineralnych Solec Zdrój, wyjazd do Olejarni Zagłoby na tłoczenie oleju
metodą naturalną.
Płatność: zadatek w kwocie 400 zł do 31 stycznia 2020 r. na konto:
Hotel Gromada ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój
Numer konta 81 1240 5934 1111 0010 8954 1051.
Pozostała należność płatna w dniu zakwaterowania.
Zgłoszenia: przyjmuje koordynator spotkania r.pr. Jadwiga Grzemska, tel. 601 084 976, do 31
stycznia 2020 r.
6. Ogólnopolskie spotkanie radców prawnych seniorów pod nazwą: „Wypoczynek
i rehabilitacja w górach, w Krynicy-Zdroju”.
Miejsce spotkania: Sanatorium Energetyk, ul. Jana Kiepury 2 A, 33-380 Krynica-Zdrój
Termin: 5–19 października 2020 r.
Cena: 1690 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym (do pokoju jednoosobowego dopłata
400 zł, liczba pokoi jednoosobowych bardzo ograniczona).
W cenie: nocleg w pokoju dwuosobowym z łazienką, trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja),
całodzienna opieka pielęgniarska, konsultacja lekarska i opieka lekarska w trakcie pobytu,
27 zabiegów leczniczych (średnio trzy zabiegi dziennie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dnia
przyjazdu i wyjazdu), gimnastyka lecznicza, spacer z przewodnikiem po Krynicy-Zdroju, wycieczka
na Górę Krzyżową, wieczorek taneczny, pachnący upominek firmowy.
Parking strzeżony w odległości 50 metrów od sanatorium od strony ulicy Świdzińskiego – rezerwacja
tel. 726 763 752, kilka miejsc monitorowanych przy sanatorium (7), lecz bez rezerwacji, płatne 140
zł za turnus.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 12.00 i kończy się o godz. 10.00.

Opłata klimatyczna wg stawki aktualnej na dzień przyjazdu.
W budynku sanatorium znajduje się baza zabiegowo-żywieniowa i jest winda.
Płatność: zadatek w wysokości 20% ceny pakietu (miejsce w pokoju dwuosobowym), czyli 338 zł
i 418 zł dla pokoju jednoosobowego, płatny do 15 lutego 2020 r. na konto Sanatorium Energetyk, ul.
Jana Kiepury 2A, 33–380 Krynica-Zdrój,
numer konta: ING 80 1050 1722 1000 0090 3012 8822 Tytuł przelewu: „Radca prawny 5–19.10.2020
imię, nazwisko”.
Pozostała należność płatna przy zakwaterowaniu.
Warunki rezygnacji: w trakcie pobytu potrąca się 20% ceny niezrealizowanych świadczeń.
Gdy rezygnacja nastąpi na 30 i więcej dni przed planowanym przejazdem, potrąca się 30% zadatku.
Przy rezygnacji na 30 dni i mniej przed planowanym przyjazdem potrąca się 80% zadatku. Gdy osoba
nie przyjedzie do sanatorium, traci 100% zadatku.
Fakultatywnie (dodatkowo płatne): wycieczki do Muszyny, Tylic, w Beskid Sądecki, do term
chochołowskich, do Wiednia, na Słowację, na Węgry, na Jaworzynę Krynicką, Szlakiem Cerkwi
Łemkowskich, koleją linową na Górę Parkową, spacer trasą Nikifora, wycieczka do Muzeum
Nikifora, Muzeum Zabawek, Muzeum Turystyki Górskiej, Bacówki nad Wierchomlą, zwiedzanie
Krynicy meleksami.
Zgłoszenia: przyjmuje koordynator spotkania r.pr. Helena Oprzyńska-Pacewicz, tel. 608 828 198
(tylko telefonicznie, SMS ani e-maile nie będą rozpatrywane) do 31 stycznia 2020 r.
Ponadto informujemy dodatkowo o możliwości indywidualnego uczestniczenia
w poniższych imprezach, przy czym:
1. osoby zainteresowane zwiedzaniem Islandii mogą się zgłaszać bezpośrednio do Pauliny Łatki,
właścicielki Biura Podróży Prestige, tel. 660 552 502,
2. osoby zainteresowane rehabilitacją w Sanatorium Horyniec-Zdrój mogą zgłaszać się bezpośrednio
do kierownik Sanatorium, Marii Haliniak, tel. 668 095 123.

II.

Sanatoria lecznicze dla radców prawnych seniorów, reglamentowane i limitowane
dochodami, ze skierowaniami i wskazaniami lekarskimi, organizowane przez Kapitułę
Funduszu Seniora:

1. Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Busku-Zdroju w 21.
Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym
Termin: 5–18 kwietnia 2020 r.
Złożenie wniosków do 21 stycznia 2020 r.
2. Ogólnopolski turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Krynicy-Zdroju,
w Ośrodku Sanatoryjno-Wypoczynkowym „Lwigród”
Termin: 21 lipca–4 sierpnia 2020 r.
Złożenie wniosków do 15 marca 2020 r.
Istnieje możliwość uczestniczenia w turnusie za pełną odpłatnością współmałżonka lub
osoby towarzyszącej, a także radcy prawnego seniora bez skierowania, po uprzednim
uzgodnieniu.
3. Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Kołobrzegu,
w Sanatorium Uzdrowiskowym „Lech”,
Termin: 5 września–19 września 2020 r.
Złożenie wniosków do 15 czerwca 2020 r.
Wnioski indywidualne składają poszczególne okręgowe izby w ogłoszonym terminie
bezpośrednio do Anny Cebelińskiej, zajmującej się w biurze KIRP obsługą
administracyjną Kapituły Funduszu Seniora, tel. 22 319 56 01; e-mail:
cebelinska@kirp.pl

r.pr. Mieczysław Humka
Przewodniczący Kapituły
Funduszu Seniora

