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INFORMACJA
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie informuje, że przyjmuje 

do dnia 23.05.2022 r. wnioski wraz z oświadczeniem o przydział domku w Ośrodku 
Szkoleniowo - Wypoczynkowym Państwowej Straży Pożarnej w Okunince nad J. Białym.

1. Komenda dysponuje 3 domkami (2 domki czteroosobowe i 1 domek trzyosobowy). 
Koszt wynajmu domku wynosi 910 złotych brutto za turnus

(kwota nie obejmuje opłaty klimatycznej płatnej na miejscu)
Terminy turnusów:
I 17.06. – 24.06.2022 r. 
II 24.06. – 01.07.2022 r. 
III 01.07. – 08.07.2022 r. 
IV 08.07. – 15.07.2022 r. 
V 15.07. – 22.07.2022 r. 
VI 22.07. – 29.07.2022 r.
VII 29.07. – 05.08.2022 r. 
VIII 05.08. – 12.08.2022 r. 
IX 12.08. – 19.08.2022 r. 
X 19.08. – 26.08.2022 r. 
XI 26.08. – 02.09.2022 r.
Zmiana turnusu odbywa się do godziny 11.00 przy udziale pracownika wydziału 
logistycznego KM PSP w Chełmie.

2. Przydział domków nastąpi po rozpatrzeniu złożonych wniosków o przydziale domku 
osoby zainteresowane zostaną poinformowane telefonicznie.

Wniosek należy przesyłać mailem na adres: km_chelm@straz.lublin.pl lub faksem 
82 565-55-50.  

3. Opłatę faktury za wypoczynek winna dokonywać wyłącznie osoba ujęta 
w harmonogramie (strażak PSP, pracownik cywilny komendy, emeryt lub rencista PSP). 
Oplata powinna być dokonana w formie przelewu bankowego, w terminie podanym 
dokładnie na fakturze - dopuszcza się wpłatę maksymalnie 3 dni przed terminem 
skazanym na fakturze, na rachunek bankowy: 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Pekao S.A V o/Lublin 30 1240 1503 1111 0010 0145 6481

Wpłaty dokonane przez osoby trzecie niewskazane na skierowaniu i fakturze będą zwracane                             
na rachunek przelewającego, a skierowanie zostanie anulowane.

4. Skierowania na wypoczynek będą wystawiane po zaksięgowaniu wpłaty na wyżej 
wskazany rachunek Komendy Miejskiej PSP w Lublinie. Uczestnik wypoczynku 
otrzymywać będzie dwa egzemplarze skierowania, z czego jedno skierowanie 
przekazuje po przybyciu pracownikowi zatrudnionemu w Ośrodku, natomiast drugie 
pozostaje w dyspozycji uczestnika wypoczynku.

5. Rezygnacja z przydzielonego turnusu może nastąpić tylko w formie pisemnego raportu 
skierowanego do Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie, w terminie do 14 dni przed 
rozpoczęciem przydzielonego turnusu.

6. Brak podpisanego oświadczenia o zapoznaniu regulaminu Ośrodka skutkuje zakazem 
przebywania na terenie Ośrodka.

Kolejność przydziału domków:
1. Strażacy i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej PSP w Chełmie.
2. Emeryci i renciści Komendy Miejskiej PSP w Chełmie.
3. Funkcjonariusze PSP z innych komend.

Chełm, 06-05-2022
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