ZARZĄD KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO – POŻYCZKOWEJ
PRZY KWP W POZNANIU
SIEDZIBA: KWP POZNAŃ, 60-844 POZNAŃ,
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, POKÓJ 320, TEL. 61 84 131-70
Załącznik do Uchwały nr 758/II/2019 Zarządu KKOP

REGULAMIN WEWNĘTRZNY DLA ZARZĄDU KKOP
DOT. PRZYZNAWANIA MIEJSC NA TURNUSACH
ANTYTRESOWO – WYPOCZYNKOWYCH,
ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD KKOP
§1
Niniejszy regulamin jest dokumentem wewnętrznym do sformalizowania
wewnętrznych prac Komisji KKOP w sprawie przynawania miejsc na
turnusach profilaktycznych.
§2
1. Turnus trwa 7 dni od poniedziałku do niedzieli w Ośrodku
Wypoczynkowym Fundacji „Niebieska Dłoń w miejscowości Skorzęcim
gmina Witkowo.
2. Koszty opłat za pobyt członka KKOP i zgłoszonych przez wnioskodawcę
osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym na
turnusie ponosi KKOP.
3. Dojazd do miejsca odbywania się turnusu odbywa się na koszt
uczestnika Turnusu, we własnym zakresie.
4. Uczestnik turnusu ponosi koszt wjazdu na teren OW Skorzęcin. Opłaty
za ten wjazd pobiera gmina.
§3
1. Koordynacją i procedurą przyznawania miejsc na turnusach zajmuje
się komisja powołana spośród członków Zarządu KKOP w zakresie
funkcjonariuszy Policji i emerytów oraz komisja powołana spośród
członków KKOP pracowników cywilnych.
2. Komisję ds. pracowników cywilnych powoła Przewodnicząca WZW
NSZZ PP.
§4
1. Zarząd KKOP odpowiedzialny jest za koordynację wszystkich zgłoszeń,
realizację spraw o charakterze materialno – technicznym oraz obsługę
płatności za odbyte turnusy.
§5
1. Z turnusu rehabilitacyjnego może skorzystać członek KKOP, który
nieprzerwanie jest członkiem kasy przez co najmniej 24 miesiące.
2. Przy przydzielaniu miejsc na turnusach profilaktycznych, komisje
biorą pod uwagę: staż w KKOP, wysokość wkładów, ilość członków
rodziny zgłoszonych na turnus

3. Z turnusu nie mogą skorzystać Ci członkowie, którym w roku
2019 przyznano turnus antystresowo rehabilitacyjny.
4. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest wypełnienie właściwego
wniosku o przydzielenie turnusu.
5. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§6
1. Wnioski w poszczególnych jednostkach terenowych przyjmują
koordynatorzy w terminie do dnia 10 maja 2019 r. włącznie.
2. Koordynator przesyła zebrane wnioski do Zarządu KKOP w takim
terminie, aby dotarły one do komisji najpóźniej do 15 maja 2019 r.
§7
1. Komisja Zarządu KKOP i Komisja ds. pracowników cywilnych dokona
weryfikacji wniosków oraz w terminie do 15 maja 2019r. przedłoży
Zarządowi KKOP kompletne listy osób zakwalifikowanych na turnusy.
2. Zarząd KKOP zawiadomi na piśmie każdą osobę zakwalifikowaną na
turnus. Wszystkie osoby zakwalifikowane na czerwiec 2019 winny zostać
zawiadomione w terminie do 25 maja 2019 r.
3. Osoby, które spełniają wymagania w zakresie złożonych wniosków, a nie
zostały zakwalifikowane na turnus profilaktyczny zostaja wpisane na
listę rezerwową na rok 2019. W przypadku zwolnienia się miejsc na
poszczególne turnusy, Zarząd KKOP podejmie decyzję o przyznaniu
miejsc osobom z listy rezerwowej, uwzględniając kryteria opisane
w § 5 pkt 3.
§ 10
1. Zarząd KKOP zastrzega możliwość odwołania poszczególnych turnusów
z przyczyn technicznych.

