
                                                                                                     Warszawa, dnia  6 grudnia 2017 r. 

                                                                                                                       

 

                                                                                      Koleżanka/Kolega Prezes Klubu Seniora 

                                                                                      Okręgowej Izby Radców Prawnych 

  

                                                                                                           /Wszystkie/  

 

  Informuję, że Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych na 

posiedzeniu w dniu 06.12.2017 r. podsumowała działalność w zakresie ogólnopolskich spotkań 

integracyjno – wczasowych dla radców prawnych seniorów. Z satysfakcją odnotowujemy 

potrzebę kontynuowania takiej formy spotkań seniorów, która znajduje wyraz zarówno we 

frekwencji uczestnictwa w poszczególnych spotkaniach, jak i licznie wyrażanych 

podziękowaniach uczestników tych spotkań. W 2017 r.  ze wszystkich Izb Okręgowych 

radcowie prawni seniorzy uczestniczyli w poszczególnych spotkaniach i oprócz możliwości 

wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń o imprezach integracyjnych organizowanych 

przez Kluby Seniora Ich macierzystych Okręgowych Izb, mieli możliwość poznania fragmentów 

naszego Kraju, a także wypoczynku i rehabilitacji sanatoryjnej. Ze szczególną sympatią 

odnotowujemy świętowanie przez radców prawnych seniorów 35- Lecia naszego samorządu 

radcowskiego na ogólnopolskim spotkaniu w Poznaniu. 

Informuję również, że Kapituła Funduszu Seniora na posiedzeniu w dniu 6.12.2017 r., 

zaaprobowała inicjatywę Rady Klubów Seniora w sprawie zorganizowania w roku 2018 

ogólnopolskich spotkań integracyjno – wczasowych radców prawnych seniorów. 

Przedstawiam  poniżej Komunikat Kapituły w tej sprawie. Komunikat poniższy zawiera 

także informację o kontynuowanych przez Kapitułę Funduszu Seniora turnusach 

sanatoryjnych. 

Zwracam się zatem do Koleżanki/Kolegi Prezes o rozpropagowanie pośród radców 

prawnych seniorów Waszej Izby przedstawionych propozycji poprzez umieszczenie 

komunikatu na stronie internetowej, wydawanym czasopiśmie oraz spotkaniach w Klubie 

Seniora. 

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 
                                                                            

 

 



 
                                                                                                    Warszawa,   dnia  06  grudnia 2017 r. 

 
                                                                                       
 
                                                                  K O M U N I K A T 
                                                                                  
 Kapituły Funduszu Seniora  Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań 
integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2018 r. 
 

I. Ogólnopolskie integracyjne spotkania radców prawnych seniorów w formule „open”, 
pełnopłatne przez uczestników, bez jakiekolwiek reglamentacji, czy limitów dochodowych 
lub wymagań sanatoryjnych, realizowane przez Radę Klubów Seniora działającej przy 
Kapitule Funduszu Seniora: 

 
1. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów w Inowrocławiu pod 

nazwą „Dbamy o nasze zdrowie” 
Miejsce spotkania: Sanatorium Uzdrowiskowe „ Oaza” ul. Świętokrzyska 76 88-100 
Inowrocław 
Termin : 11 kwietnia 2018 -25 kwietnia 2018 / 15 dni/ 
Cena: 1.600,00 zł (pokój dwuosobowy), pokój jednoosobowy z dopłatą 300,00 zł. Ilość pokoi 
jednoosobowych ograniczona.  
Cena obejmuje: nocleg,( w pokojach łóżka, łazienki z prysznicem, radio, tv, ręczniki, czajniki, 
talerze, sztućce, chłodziarka hotelowa) wyżywienie 3 posiłki dziennie serwowane do stołu, 
dieta cukrzycowa 5 posiłków dziennie, inne diety wg wskazań lekarza, 4 zabiegi lecznicze 
dziennie/ w tym grota solno-jodowa/z możliwością dokupienia innych zabiegów z 5 % rabatem, 
całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska. Wszystkie  usługi/ zabiegi, wyżywienie, nocleg/ w 
jednym budynku, w którym jest winda. Doba hotelowa zaczyna się obiadem o  godz.14.00 a  
kończy się śniadaniem i  trwa do godz. 10.00  
Parking bezpłatny, monitorowany / za uprzednią rezerwacją/ internet Wi-Fi bezpłatny. 
Dodatkowo obowiązuje opłata uzdrowiskowa płatna na miejscu. 
Do dnia 15 lutego 2018 roku należy uiścić zadatek w kwocie 300,00 zł na rzecz Sanatorium 
Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „Oaza” Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 
76 88-100 Inowrocław  na konto Bank Spółdzielczy w Toruniu nr konta 59 9511 0000 0052 6144 
2000 0010 z dopiskiem:” turnus radców prawnych seniorów 11.04-25.04.2018” 
Pozostałą należność wpłaca się  w dniu przyjazdu. 
Za dodatkową opłatą wycieczki: Licheń, Toruń, Gniezno, Kruszwica, Biskupin, Pakość-Kalwaria-
Pakoska. Korzystanie z tężni jest bezpłatne. 
Koordynator spotkania: radca prawny  Helena Oprzyńska-Pacewicz tel. 608828198, do której 
należy kierować zgłoszenia do dnia 31 stycznia 2018 roku 
Decyduje data zgłoszenia, a następnie wpłacenia zadatku. Ilość miejsc ograniczona. Wpłaty 
zaliczki dopiero po zgłoszeniu i zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu. 

  

2. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych w Łodzi  pn. " Łódź - Ziemia       

Obiecana i okolice " 

Miejsce spotkania : Łódź  - "Grand Hotel " ul. Piotrkowska 72 (funkcjonuje nieprzerwanie od 

1888 r.) 

Termin : 9.05. - 13.05.2018 ( 5 dni ) 

Cena :  750,- zł. ( Cena zawiera wszelkie koszty wstępu do zwiedzanych obiektów ) 

                                 Dla chętnych możliwy jest  za dodatkową opłatą udział w spektaklu    

                                 operowym w Teatrze Wielkim w Łodzi. 



Cena obejmuje : nocleg w pokojach dwuosobowych w "Grand Hotelu " w Łodzi, kultowym hotelu   

                                  czasów filmowej świetności Łodzi. Możliwa dopłata do pokoju 1-osobowego. 

                                  Wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja, w porze lunchu - przekąska. 

                                  Doba hotelowa : w dniu przyjazdu - godz.14 , w dniu wyjazdu - godz. 12. 

Zwiedzanie obejmuje miejsca gdzie rodziła sie przemysłowa Łódź i gdzie mieszkali jej twórcy, 

m.in.:    

-  zrewitalizowane obiekty fabryczne z przełomu XIX i XX w. -( obecnie kompleks Manufaktura ) 

     oraz Pałac Poznańskiego - największy pałac fabrykancki w Polsce  ( mieszczący obecnie także 

     saloniki słynnych łodzian ),    

-  Zespół rezydencjalno - fabryczny " Księży Młyn"-wytwór geniuszu najbogatszego z  łódzkich 

     fabrykantów ( jego rezydencja, domy robotników, budynki pofabryczne, szkoła , remiza straży,  

     konsumy ),    

-  Muzeum Kinematografii,  

-  Pałac Herbsta - dziś Muzeum wnętrz fabrykanckich,  

-  wizyta w  willi O. Kohna   z przeł.XIX i XX w. - obecnie siedziba  Państwowej Wyższej Szkole 

   Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi,  

-  możliwość obejrzenia innych pałaców łódzkich rodzin fabrykanckich. 

-  obejrzymy miejsca związane z wielokulturowością Łodzi : cerkiew katedralną, cmentarz  

     żydowski, łódzką katedrę, kościół ewangelicki. 

     Jako przykłady połączenia zabytków z nowoczesnością  obejrzymy dworzec kolejowy "Łódź-  

     Fabryczna" oraz sąsiadujący z nim rejon kompleksu EC-1. 

Będziemy mieli możliwość spożywać  posiłki w stylowych, zabytkowych wnętrzach łodzkiej   

gastronomii (np. lokal "Klub spadkobierców" w odrestaurowanej bankierskiej kamienicy ) oraz 

spotkać się radcami prawnymi - seniorami w OIRP Łódź. 

Wieczorny spacer z przewodnikiem po ul. Piotrkowskiej  pozwoli poznać rzeźby sławnych łodzian,  

 łódzką aleję gwiazd,  zabytkową zabudowę rezydencjonalną i mieszkalną z przełomu XIX i XX w. 

Okolice Łodzi przybliży nam wyprawa na trasie :  Oporów - Łowicz - Nieborów-Arkadia - Walewice ( 

gdzie w pałacu p. M. Walewskiej przewidziano uroczystą obiadokolację ). 

Wpłaty należności : zaliczka w kwocie 400,- zł w terminie do dnia 15 lutego 2018r. na konto : 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, Łódź, ul. Tylna 14,  

nr konta: 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485. 

pozostała należność  w terminie do  15 kwietnia  na wskazane wyżej konto. W tytule przelewu 

należy wpisać  : imię i nazwisko - Łódź i okolice " 

Kapituła Funduszu Seniora sfinansuje koszty autokaru i przewodnika. 

Koordynator spotkania : Teresa Kukieła, do której należy kierować zgłoszenia pod numer 

telefonu 508 300 951 w terminie do dnia 10 lutego 2018r. 

      

3.Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów w Międzyzdrojach pod 
nazwą” odpoczynek nad morzem” 

Miejsce spotkania: Dom Wypoczynkowy Posejdon  ul. Promenada Gwiazd 4 72-500 
Międzyzdroje, położony w atrakcyjnej części promenady nadmorskiej, w odległości 
50 metrów od szerokiej i czystej plaży. 
Termin: 15.06.2018r.-28.06.2018. / 14 dni/ 
Cena: 1.740, 00 zł  
Cena obejmuje: nocleg w pokoju dwuosobowym z łazienką, TV, radio, bezpłatne Wi-Fi 
wyżywienie: śniadania bufet, obiad serwowany do stolika, kolacja bufet, wieczorek 
taneczny, uroczysta kolacja 

             Doba hotelowa od  godz.17.00 w dniu przyjazdu, wykwaterowanie w dniu wyjazdu 
               do godz.14.00, 



              Płatność: zaliczka w kwocie 400, 00 zł od osoby w terminie do dnia  15 lutego  2018    
              roku, lecz dopiero po zgłoszeniu do koordynatora spotkania i zakwalifikowaniu  
              na spotkanie. 
              Pozostała należność płatna w terminie do dnia 31 maja 2018 roku.  
              Wpłat należy dokonywać na konto: 
              Fundusz  Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. Oddział - Zespół Domów Wczasowych  
              Międzyzdroje ul. Promenada Gwiazd 4 72-500 Międzyzdroje 
              konto 43 1090 2590 0000 0001 3031 4746 
              z dopiskiem:” turnus radców prawnych od  15.06.18-28.06.18 „ 
              Dodatkowo  na miejscu płatna obowiązująca opłata klimatyczna. 
              Opłata za parking, położony przy budynku i częściowo w pobliżu budynku,  
              15,00 zł   doba. W budynku jest winda, większość pokoi z widokiem na morze lub na 
              Park. 

 Fakultatywnie za dodatkową opłatą - zwiedzanie okolic, Gosań,  Kamień Pomorski, 
 Kołobrzeg.  
 Kapituła Funduszu Seniora KRRP sfinansuje wycieczkę do Świnoujścia z rejsem po 
zatoce pomorskiej. 
Koordynator spotkania: radca prawny Helena Oprzyńska-Pacewicz tel. 608828198 , 
do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia 31 stycznia 2018  roku 
 Ilość miejsc ograniczona. Wpłaty zaliczki dopiero po zgłoszeniu i zakwalifikowaniu do udziału 
w spotkaniu. 

 
 
4.Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów w Zakopanem pod nazwą „ 
Znowu w tatry”  

Miejsce spotkania : Pensjonat Parzenica ul. Ogrodowa 6 34-500 Zakopane / w pobliżu 
Krupówek/ 
Termin 31 sierpnia 2018 roku-9 września 2018 roku/ 10 dni/ 
Cena 1.285,00 zł / pokój dwuosobowy/ do pokoju jednoosobowego dopłata 300,00 zł. Ilość 
pokoi jednoosobowych ograniczona. Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, TV, Wi-Fi. 
Cena obejmuje: wyżywienie 3x dziennie / śniadanie bufet, obiad i kolacja serwowane, w dniu 
wyjazdu śniadanie i  prowiant na drogę /,zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem,  8 zabiegów 
z zakresu fizjoterapii, światłolecznictwa, hydroterapii, 2 x jaccuzzi, 1 masaż leczniczy, 1 x sauna 
sucha, katedra biczy szkockich, 1 masaż perełkowy w wannie z ozonem, bezpłatny zewnętrzny  
parking monitorowany, bezprzewodowa sieć WI-FI, mini siłownia, tenis stołowy, piłkarzyki, 
bilard. 
Płatność: zadatek w kwocie 400,00 zł w terminie do dnia 15 marca  2018 roku, pozostała 
należność w  w terminie do dnia 31 lipca  2018 roku. Doba hotelowa od 14.00 w dniu przyjazdu, 
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do 14.00 
Płatność na konto: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Carpatia ul. Wandy 
Tarnowskiej 4 35-222 Rzeszów nr konta 95 1130  1105  0005  2102   0220  0014. W tytule wpłaty 
należy zaznaczyć: „ turnus radców prawnych w Zakopanem, Ośrodek Parzenica 31.08-
9.09.2018”.Dodatkowo na miejscu  płatna opłata klimatyczna. 
W programie również fakultatywnie, za dodatkową odpłatnością: wjazd kolejką i spacer po 
Gubałówce, wjazd kolejką i spacer po Kasprowym Wierchu, zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego, 
cmentarz na Pęksowym Brzysku, Teatr Witkacego, wycieczka dorożkami do Morskiego Oka, 
wycieczka do Doliny Kościelisko, wycieczka do Doliny Chochołowskiej, wyjazd do term 
chochołowskich, spływ Dunajcem. 
Koordynator spotkania: radca prawny  Helena Oprzyńska-Pacewicz tel. 608828198  do której 
należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia  31 stycznia 2018 roku 



Decyduje data zgłoszenia a następnie data wpłacenia zadatku. Ilość miejsc ograniczona. Wpłaty 
zaliczki dopiero po zgłoszeniu i zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu. 
 

 
5.Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów pod nazwą „ Podlasie- Szlakiem 
Tatarów” 
     Miejsce spotkania Hotel Podlasie ul. 42 Pułku Piechoty 6  15-181 Białystok 
     Termin:   26.09.18-30.09.18r. /5 dni/ 
Cena: 690,00 zł plus bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ca 70,00 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego 
300,00 zł 
Cena obejmuje: nocleg w pokojach dwuosobowych w Hotelu Podlasie w Białymstoku, wyżywienie: śniadanie, 
obiadokolacja. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 13.00 a w dniu wyjazdu kończy się o godz. 11.00 
 Zwiedzanie: Białystok, Tykocin, Choroszcz, Szlak Tatarski (Supraśl, Sokółka, Bohoniki, Malawicze, Stara 
Kamionka, Talkowszczyzna, Wierzchlesie, Nowa Świedziałówka, Nietupa, Krynki, Kruszyniany, Waliły, Stacja, 
Tatarska Jurta, Józefowo, Królowe Stojło, Waliły) wioska cygańska Igryły, Białowieża, Hajnówka. Przewidziana 
jest degustacja potraw tatarskich. 
Planowane jest spotkanie z radcami prawnymi seniorami w Klubie OIRP Białystok. 
Wpłaty należności: zaliczka w kwocie 200,00  zł w terminie do dnia  20 lutego 2018 roku na konto  Nowy 
Juventur Sp. z o.o.  ul. Ślusarska 15 61-778 Poznań nr konta 66 2340 0009 0200 2440 0000 0106 
 Pozostała należność  w kwocie 490,00  zł w terminie do dnia 15 sierpnia 2018  roku na wskazane wyżej konto 
W tytule przelewu należy wpisać: „imię nazwisko - Podlasie  26.09.18-30.09.18r.” 
Kapituła Funduszu Seniora sfinansuje koszty autokaru, pilota i przewodnika. 
Koordynator spotkania: radca prawny Helena Oprzyńska-Pacewicz tel.608828198, do której należy kierować 
zgłoszenia w terminie do dnia 15  lutego 2018 roku 
Ilość miejsc ograniczona, do 40 osób, decyduje data zgłoszenia i wpłaty zaliczki. Wpłaty zaliczki dopiero po 
zgłoszeniu i zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu. Zastrzega się  możliwość odwołania wycieczki. 

 
 

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: 22 kwietnia – 05 maja 2018 r. 

 
2. Ogólnopolski turnus sanatoryjny  dla radców prawnych seniorów w Krynicy Zdroju –  

W Ośrodku Sanatoryjno – Wypoczynkowym „LWIGRÓD”, 
Termin: 05 – 19 sierpnia 2018 r. 
W turnusie tym istnieje możliwość za pełną odpłatnością uczestniczenia 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: 22 września – 06 października 2018 r. 



W turnusie tym istnieje możliwość za pełną odpłatnością cennikową(2.100,00 zł.) 
uczestniczenia współmałżonka lub osoby towarzyszącej a także radcy prawnego seniora 
bez skierowania, po uprzednim uzgodnieniu. 
Istnieje także możliwość pobytu dla seniorów emerytów bez skierowania za pełną 
odpłatnością turnusu w kwocie 1.600,00 zł. w 2 terminach: 
1) 03 do 17 marca 2018 r. 
2) 01 do 15 grudnia 2018 r. 
Cena za pobyt dotyczy 1 osoby w pokoju 2 osobowym. Dopłata za pokój 1 osobowy – 
200,00 zł. (w miarę możliwości posiadanych pokoi.) 

 
Wnioski indywidualne składają poszczególne Okręgowe Izby w ogłoszonym terminie 
bezpośrednio do Pani Lidii Wysockiej, załatwiającej sprawy Kapituły Funduszu Seniora, 
tel. 22 821 99 71 wew. 5. 

                                                                                                        r.pr. Mieczysław Humka 
                                                                                                 Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora 
 

                                                                                                                                                                                                                        
 


