
Brzeg 25.01.2022r. 

ZASADY 

organizowania i kwalifikowania osób na wycieczki organizowane przez  

Zarząd  Koła Emerytów i Rencistów przy ZK w Brzegu. 

 

1. W wycieczkach i wypoczynku organizowanych przez Zarząd Koła mogą uczestniczyć 

emeryci i renciści oraz osoby uprawnione na podst. Par.1 pkt.2 Rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.08.2006 r. w sprawie funduszu socjalnego 

emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. 

2. W wycieczkach mogą uczestniczyć osoby, które; 

a) zostały objęte świadczeniami socjalnymi w ZK Brzeg. 

b) Żona lub mąż lub osoba uprawniona. 

c) Osoba towarzysząca nie uprawniana do świadczeń ponosi całkowity koszt 

wycieczki. 

3. Osoba wyznaczona przez Zarząd (uprawniona jak wyżej do świadczeń) na 

organizatora wycieczki ma darmowy wyjazd. 

4. Minimalna liczba uczestników musi liczyć 18 osób. 

5. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w każdej organizowanej wycieczce. 

6. Uczestnik wycieczki lub wypoczynku wnosi wkład własny w wysokości 

proporcjonalnej do kosztu wycieczki i środków finansowych zadysponowanych na 

wycieczkę przez Dyrektora ZK w Brzegu. 

7. Z wycieczki może korzystać jedna osoba uprawniona wraz z osobą uprawnioną 

(żona, mąż) jeden raz w roku. 

8. W pierwszej kolejności z wycieczki lub wypoczynku korzystają osoby które: 

a) Członkowie koła opłacający regularnie składki, 

b) Emeryci i renciści oraz ich małżonkowie, którzy w poprzednich latach nie korzystali 

– jeśli lista chętnych osób uprawnionych w stosunku do liczby miejsc 

przydzielonych będzie większa, wtedy zostanie przeprowadzone losowanie 

spośród tych osób. 

c) Emeryci i renciści oraz ich małżonkowie, którzy uczestniczyli w poprzednich 

organizowanych wycieczkach – jeśli liczba chętnych osób uprawnionych w 

stosunku do liczby miejsc przydzielonych będzie większa, wtedy zostanie 

przeprowadzone losowanie spośród tych osób, 

d) Emeryci i renciści oraz ich małżonkowie nie podlegających pod Zarząd Koła – jeśli 

liczba chętnych osób uprawnionych w stosunku do liczby miejsc przydzielonych 

będzie większa, wtedy zostanie przeprowadzone losowanie. Uczestnictwo za 

pełną odpłatnością, 

9. Podczas organizacji wycieczek, wypoczynku i innych imprez wyznaczony organizator 

prowadzi następującą dokumentację; 

a) Wykaz uczestników z numerem pesel 

b) Potwierdzenie wpłat, 

c) Rozliczenie 



10. Wpłaty (kaucje) na wycieczki dokonujemy u organizatora w kasie lub na konto Banku 

prowadzącego rachunek bankowy Koła w zależności od oferty na poszczególne 

wycieczki jednak nie później niż 3 miesiące przed planowanym wyjazdem. 

11. Zwrot kaucji nastąpi; 

a) jeżeli osoba rezygnująca znajdzie inną osobę na zastępstwo, 

b) W przypadku potwierdzonych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, 

c) Po tym terminie kaucja nie będzie zwracana.  

12. Kwota pozostała z wycieczek lub imprez zostaje przeznaczona na następne 

organizowane imprezy. 

 


