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R.egulalrrin określa sposónl użytkowania araz naliczania apŁat za korzystanie z pokoi
gościnnych w Sądzie R.ejonowym w Stalowej Woli"

$2

Zgodę na zakwaterowanie W pokoju gościnnpn wyaza Frezes Sądu R.ojonowego
w Staiowej Woli.

s3

Z pokoju gościnnego mogą korzystać:
a) pracownicy resoi1tl sprawiedliwości z tytułu podrózy służbowej;
b) pracownicy resortu sprawiodliwoŚci i członkowie ictr rodzin z ĘĄlłłll pob1.tu pryłvatnego
- zazgadąFrezesa Są,du Rejonowego w Staxowej Woli";
e) inne osoby - zazgodą Frezesa Sądu Rejonowego w Stalowe.j Woli.

$z$

1) Zakarzystanie z pokoju gośeinnego pobierana jest opłata;
Ż) odpłatrrość za koruystanię z pokojtl gościnnego ustala się w oparoiu o wysokość

obowiązującej stawki diety określonej przepisami Rozporządzenta Ministra Fraoy
i Folityki Społecznej z dnta tr9 grudrłia 2002 roku (Dz" {.J. b{r 236, poz. tr990 z dnia 30
grudnia 2002 roku z paźn' zrn.), w sprawie wysokości on"az waruł'rków ustalenia
nalezności przysługujących praoownikowi zatrudnionernu w państwowej lub
samorządowej je<lnostce sfery budzetowej z Ę,tułu podrózy na obszarze kraj'u.

$s

1) osoby wymienione W $ 3 pkt a - wiszczają opłatę zakarzystanie z pox<oju gościnnego
w wysokoŚci 100% obowiązującej w dnił'r zakwaterowania dtety zakażdy nooleg od
osoby"

2) osoby wyłnienione w $3 pkt h - wiszczają opłatę w wysokośei I50% obowiąztlj'ącej
w dniu zakwaterowatria diety zakaŻdy nocleg od osołry.

3) osoby w1łrnienione W $ 3 pkt e - uiszezają opłatę w wysokoŚ ci 2000ń obowiązującej
w dniu zakwaterowania diety zakaŻdy nocxeg od osoby.

4) Dzieci w wieku do 4 lat przebywĄą z rcdzicanli lub opiekunami nieodpłatłrie,
a powyżej tego wieku do lat x4 apłatazakażdy nocleg wynosi 50% ustalonej stawki;

5) Sędziowie lub inni pracowniey w5łniaru sprawiedliwości oddelegowani do Sądrł
Rejonowego w Staiowej Woli - nie uiszcząą opŁat"

ó} osoba x<orzystająca z pokoju gośeinnego uiszcza opłatę z góry w kasie Sądu
Rejonowego w Stalowej Woli w godzinach je1' otwarcia lub przelewem na konto:
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7) Natriezanie odpłatności od j'ednej osoby dokonyrvane 1'est na podstawie wysokoŚci
diety obowiąząącej w dniu zakwaterowania.

1)

$6

Fokoje gościnne zapewniĄą rnożtriwoŚć t5łnezasowego poŁlyu w siedzibie Sądu
Rejonowego w Stalowej Woli (zwany dale.j' Sądern), w ruriarę dysponowania wolnyrrii
miejsearni. Fokoje nio są objęte wykazcrn bary wypoezynkowej \,{inistęrstwa
Sprawiedtriwośei"
Udostępnienie pokoju następuje po dokonarritl jego uprzedniej rczerwaeji - a ezyrt
decyduj e kolejność zg!.oszen.
ZgŁaszenta przyjłnowarre są w formie elektronicznej na adres:
boi@statrowawo1a.sr"Eov.pl bądŹteŻpaptzęZ zgłoszenie tax-em na numer (15) 643-46-
75, po uprzedninr uzgodnieniu wolnycir miej'sc tęlefonioznie pod numererm (1,5) 643-
45-9r.
Wzór wniosku stanowiący Zał'ączntk nr 1 do Regutrarninu dostępny jest na stronie
internetowej Sądu R.ejonowego w Stalowej Wotri i:trp;ii'wił'stalqwąll,'oia !-c.
W pokojacir gościnnych w Sądzie Rejonowyrn w Stalowej Woli doba hotelowa
razpoczyna się od gadz. I40a i trwa do godz. 1200 dnia następrrego. opłata za pob1t
krótszy niz iedna doxra naliczana jest za aałą dobę"

$7

x) Zakwatętowanio W pokoju gościnnyrn następuje na podstawle skierowania'
stanowiąeego Załącznik Nr 2 do ninie.jszego Regulaminu, wystawionego ptzez
pracownika oeldzi ału'Ądmirąistraoy.j nego.

2\ osoba kwaterclwan a zabowtązana j est do :

- przedłaŻe"rria don<urrrerrtu tozsamości ze zdj'ęciern na prośłlę osoby upoważnionej do
wydania kluczy;
- zapaznania się z niniejsz1łn Regularninern i potwierdzenia tego fakt własnoręczn1łn
popisern.

$8

W przypadku przybycia do pokoju gościnnego po godzinach praoy Sądu Rejonowego
w Stalowej Woli wydanie k\uezy, załatwienię procedury i uiszczęnio opłaty rnozę nastąpiÓ
w inn1łn trybie' uzgodniorrp z upowaznionyl} pracowrrikiern oddziału Adrninistraeyjrłego"

$e

Na prośbę osoby zainteresowanej Sąd fnoze wystawić raohunek za korzystanję z pokoju
goŚoiłrnego'

$x0

Za wszelkie szkody i braki powstałe z winny osoby zakwaterowanej w poko.iach
gościnnych trub z winy osób je.j towarzyszących, odpowiada osoba zakwaterowana
w pokoju gościnnymr Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Fonosi ona równiez
odpowiedziainość rnaterialrrą za powstałe szkody;
Osoba kwaterowana w pokoju gościnnynr Sądu Rejono\Męgo w Stalowej Woxi
zobowtązuna jest do zg!'oszenta w dniu zakwaterowania trpowaŹnionęmu
pracownikowi oddziału Admirristraeyjnego, stwierdzorrych uszkodzeń i braków

?\

3)

4)

1)

Ż)



w wyposazeniu pokoju goŚcinnego pod sankcją odpowiedziatrności, o której mowa
w pkt 1;

3) osoba zakwaterowana, zabawiązana jest do przestrzegania przopisów
przeciwpoŻarowyotrr, do zachowania ezystości i porządkr'ł' właściwego uzytn<owania
urządzen sanitarnyclr i kanalizacyjnyoh oraz do powiadornienia upowaznionego
pracownika cddziału Adrrrinistnacy.jnego o wszełkich awariaoh w uzytkowan}łn
pokoju pod sankcją odpowiedzialności materiatrnej za szkody powstałe w wynikrł
niedopełnienia tego zabowiązania;

4)

{\

W pokoju gościnnym Sądłl Rejonowego w Stalowej Woli obowlązqe eisza nocna
w godzinach między 2200 a gadziną 600 dnia następnego;
Zabronio^ne jest przebywanie osób nię zakwat'erowanych w pokoju gościnn1.na po

, ^^00go0.z.zŻ ;

6) Zńranla się poblu zwierząt w pokojrł goŚcinnyrn;
7} Osoba korzystająoa z pokoju gościnnego łrie moze przyjmować na nocneg osób

trzecich.

{inx

Do kontaktów w sprawie pokoju gośeinnego upowazniona jost Fani R.egina Świtalska_
starszy sekretarz sądowy w Sądzie R.e.jorrowyn w Stalowej Woli dostępna pod nufilerem
telefonu (15) 643-45-91 lub osobają zastępująoa.

$n2

W sprawach nieuregulowanych Regulaminełrr, zastosowanie WLają przepisy Kodekstl
Cyrłi'lnego.

Ząłaczniki:

I.Zgłoszenie pobytu w pokoju gościnnyru.

2.Skierowanie upoważniajqce do pobytu w pokoju gościnnym.

i<i nik Finansowy
Sądtl R'cj w $talowej Woli

-1.1a-i

Wiceprezes Sądu Rejonowego
.w Stalowei Woli

*'Jń*JŻ"ś"{'*<f-
Dorota Konrrłan - Włodarska



Załącznikw I
do Regulaminu

korzystania z pokoi goŚcinnych
w Sądzie Rejonowym

w Stalowej Woli z dnia....

Sąd R.ejonowy w Stalowej Woli
ul" Ks..}. Fopiełuszki 16

37-450 Stalowa Wola

zGŁas7.EI{IE

pobytu w pokoju gościnrrryrn w Sądzie Rejonowyrn w Stalowej Woli

1. Imię i nazwisko

2. Innę osoby uprawnionę do pob}.ru (podać stopień pokrewieństwa) .. '. '. '

3' Adręs zarnjęszkania

4. Nr dowodu osobistego, ieg' słuzbowej

5. Nazwa i adręs za|<ładu pracy..

6. Adres poczty e-mail, nr.tęl kontaktowego' nt fax .

7. Planowany okres pobyru w pokoju goŚcinny.'rn

( data )

( podpis osoby korzystającej z pobyfu )


