ZARZĄDZENIE NR 12/2018
Dyrektora Sądu Okręgowego w Koninie
z dnia 22 października 2018r.
w sprawie Regulaminu funkcjonowania szatni
w budynku Sądu Okręgowego w Koninie

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. tj. z 2018r., poz. 23) zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadza się Regulamin funkcjonowania szatni w budynku Sądu Okręgowego w Koninie,
stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2018r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2018
Dyrektora Sądu Okręgowego w Koninie
z 22 października 2018r.

Regulamin funkcjonowania szatni w budynku Sądu Okręgowego w Koninie
1.

Szatnia jest czynna w okresie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym.

2.

Szatnia jest bezpłatna.

3.

Szatnia jest czynna w godzinach urzędowania Sądu, tj. w poniedziałek 8:00 -16:00,

od

wtorku do piątku 7:30 - 15:30. Po ustalonych godzinach funkcjonowania szatni odzież
może zostać wydana przez pracownika ochrony.
4.

Przedmiotem przechowania w szatni jest odzież wierzchnia. Na przechowanie nie
przyjmuje się toreb, teczek, plecaków lub innych podobnych przedmiotów.

5.

Pracownik

szatni

na

dowód

przyjęcia

odzieży

na

przechowanie

przekazuje

Interesantowi zawieszkę z numerem, która jest podstawą zwrotu pozostawionej
odzieży.
6.

Na jedną zawieszkę pracownik szatni przyjmuje jedną rzecz.

7.

Interesant, który zagubił zawieszkę zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić otym
pracownika szatni w celu uniknięcia pobrania odzieży przez nieuprawnioną osobę.

8.

Interesant,

który

zagubił

zawieszkę jest

zobowiązany do wylegitymowania

się

dokumentem tożsamości, z którego dane personalne pracownik szatni wpisuje w treść
protokołu sporządzanego na tę okoliczność.
9.

W przypadku zagubienia otrzymanej zawieszki pozostawiona odzież będzie wydana
tylko wówczas, gdy Interesant będzie w stanie wykazać, że jest ona jego własnością.
W przeciwnym razie zobowiązany będzie zaczekać do chwili, aż cała pozostała w szatni
odzież zostanie wydana.

10. Wydanie

okrycia

w

przypadku

zagubienia

zawieszki

wymaga

zaznaczenia

tego

w protokole, o którym mowa w pkt. 8.
11. Za zagubioną lub zniszczoną zawieszkę pobierana jest opłata w wysokości 30,00 zł
(trzydzieści złotych). Płatności dokonuje się w kasie Sądu.
12.

W przypadku odmowy pokrycia kosztów z tytułu utraty zawieszki Sąd ma prawo
zatrzymać odzież lub rzecz do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia swych roszczeń.

13.

W szatni istnieje limit miejsc, co oznacza

możliwość przyjmowania odzieży na

przechowanie tylko do ustalonego limitu.
14.

Sąd nie odpowiada za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciach wierzchnich.

15.

W szatni mogą przebywać wyłącznie osoby upoważnione.

16.

W przypadkach spornych, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o obowiązujące
przepisy kodeksu cywilnego.

17.

Osoba korzystająca z szatni akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

