
zARz^DzENtE NR/,b rl}fi
DYREKTORA GENERALNEGO Sr-UZBy WTEZTENNEJ

z dnia fl, ^^r"a2011 r.

w sprawie zasad pobytu i wyiywienia

w oSrodkach doskonalenia kadr Slu2by Wigziennej

( Y j

,1)\

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.

o Sluzbie Wigziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578)

zarzqdza sig, co nastgpuje:

$ 1. Uzyte w zarzqdzeniu okre6lenia oznaczajq:

1) ,,dokument tozsamosci" - dowod osobisty, prawo jazdy lub paszpon;

2) ,,Dyrektor Generalny" - Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej;

3) ,,dyrektor okrggowy" - dyrektora okrggowego Stuzby Wigziennej;

4) ,,emeryt" - emeryta Stuzby Wigziennej;

5) , , funkcjonar iusz" -  funkcjonar iusza Sluzby Wigziennej ;

6)  , , inna osoba" -  osobg innq niz wymieniona w pkt  13;

7l ,,jednostka organizacyjna" - jednostkg organizacyjnE Stuzby Wigziennej, okre6lonq

w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Sluzbie Wiqziennej;

8) ,,karta kwalif ikacyjna" - karta kwalif ikacyjna okreslona w rozporzqdzeniu Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunkow, jakie muszE

spelniac organizatorzy wypoczynku dla dzieci i mlodziezy szkolnej, a tak2e zasad

jego organizowania i  nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz.67 i  Nr 18, poz. 102 oraz

22009 r .  Nr218,  poz .  1696) ;

9) 'kierownik" kierownika komorki organizacyjnej Centralnego Zarzqdu Stuzby

Wigziennej realizujqcej zadania kadrowo - szkoleniowe;

10) ,,kierownik jednostki" - kierownika jednostki organizacyjnej Sluzby Wiqziennej;

11) ,,komendant o6rodka" komendanta o6rodka doskonalenia kadr Stuzby

Wigziennej;

12),,legitymacja" - legitymacjg funkcjonariusza, pracownika, emeryta lub rencisty,

szkolnq albo studenckq, pracownika przywiqziennego zakladu pracy;

13) ,,osoba uprawniona" - funkcjonariusza i pracownika Sluzby Wigziennej, pracownika

przywiqziennego zakladu pracy, a takze emeryta i rencistq Sluzby Wigziennej

oraz ich malzonkow, pozostajqce na utrzymaniu dzieci wlasne lub matzonka,

przysposobione, wzigte na wychowanie, kt6re:
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a) nie ukorlczyty 18 roku 2ycia, a w razie uczeszczania do szkoty 25 lat,

b) bez wzglgdu na wiek staty sie niezdolne do pracy oraz

do samodzielnej egzystencji albo calkowicie niezdolne do pracy przed

osiqgnigciem wieku okreSlonego w lit. a;

14) ,,oSrodek" - o6rodek doskonalenia kadr Stuzby Wigziennej;

15) ,,pobyt" - pobyt w o6rodku inny niz okre6lony w pkt 16;

16),,pobyt wypoczynkovvy" pobyt wypoczynkowy okreSlony w harmonogramie

pobytow wypoczynkowych organizowanych w oSrodkach;

17) ,,pracownik" - pracownika cywilnego Sluzby Wiqziennej;

18) ,,regulamin" - regulamin pobytu w o6rodku;

19) ,,rencista" - rencistg Stuzby Wigziennej;

20),,rozporzqdzenie" - rozporzqdzenie Ministra SprawiedliwoSci z dnia 18 stycznia

2011 r. w sprawie trybu i warunkow przyznawania Swiadczefi socjalnych

dla funkcjonariuszy Stuzby Wigziennej oraz czlonk6w ich rodzin (Dz. U. Nr 20,

poz .107) :

21),,skierowanie" skierowanie na pobyt wypoczynkowy, wystawiane dla

funkcjonariusza, pracownika, emeryta lub rencisty.

S 2. 1. Komendant oSrodka przedstawia kierownikowi, w terminie przez niego okre6lonym,

pisemne propozycje w zakresie:

1) terminow organizacji pobytow wypoczynkowych;

2l i lo5ci miejsc udostqpnianych w oSrodku;

3l oznaczenia numeru wszystkich pokoi w o6rodku oraz ich pojemno6ci i kategorii;

4) wysokoSci oplat dla os6b uprawnionych za korzystanie zwy?ywienia w o5rodku.

2. Dyrektor Generalny zatwierdza:

1) harmonogram pobytow wypoczynkowych w o6rodkach;

2) pojemno6c o5rodkow;

3) wysoko66 optat dla os6b uprawnionych za korzystanie zwy2ywienia w o6rodku.

3. Kierownik przesyla zbiorcze zestawienie danych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 i 3,

do jed nostek organizacyjnych.

4. W przypadku wystqpienia okoliczno6ci uzasadniajqcych potrzebg zmiany wysoko5ci

optat dla osob uprawnionych oraz ilo6ci miejsc w o6rodku przeznaczonych na pobyt

vvypoczynkowy, komendant osrodka przedstawia Dyrektorowi Generalnemu propozycjg

zmian w tym zakresie, nie poZniej niz na dwa miesiqce przed rozpoczeciem pobytu

wypoczynkowego, z uwzglgdnieniem ust. 2 pkt 3.



5. W przypadku zmiany wysokosci optat za wyzywienie w o6rodkach dla osob

uprawnionych kierownik, nie po2niej niZ na sze56 tygodni przed rczpoczeciem pobytu

wypoczynkowego przekazuje do jednostek organizacyjnych informacjg o zatwierdzonych

przez Dyrektora Generalnego zmianach.

6. Komendant oSrodka informuje pisemnie Dyrektora Generalnego o wysokoSci oplat

za wy2ywienie innych osob w oSrodku. Kierownik przesyta informacjg o wysokoSci oplat

za wyZywienie innych osob w oSrodku, do jednostek organizacyjnych.

7. Zatwierdzenie oplat, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3, nastqpuje po zasiggnigciu opinii

Zarzqdu Glownego Niezaleznego Samorzqdnego Zwiqzku Zawodowego Funkcjonariuszy

i Pracown ikow Wiqziennictwa.

8. Komendant oSrodka niezwlocznie pisemnie informuje Dyrektora Generalnego

o wszelkich przeszkodach uniemozliwiajqcych zapewnienie prawidlowej organizacji

iwarunkow pobytu wypoczynkowego w o6rodku.

9. Kierownik przesyla informacje, o ktorych mowa w ust. 8, do jednostek organizacyjnych.

S 3. 1. Dyrektor okrggowy, komendant Centralnego O5rodka Szkolenia Sluzby Wiqziennej

w Kaliszu i komendant osrodka szkolenia Stuzby Wiqziennej w Kulach, przesylajq

kierownikowi w terminie przez niego okre6lonym, zbiorcze zestawienie zapotrzebowania

na ilosc miejsc w ramach pobyt6w wypoczynkowych.

2.Wzor zbiorczego zestawienia zapotrzebowania na i losc miejsc w ramach pobytow

wypoczynkowych, stanowi zalqcznlk nr 1 do zarzqdzenia.

3. Kierownik po zasiggniqciu opinii Zarzqdu Glownego Niezaleznego Samorzqdnego

Zwiqzku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracownikow Wiqziennictwa, ustala l imity miejsc

dla jednostek organizacyjnych w ramach pobytow wypoczynkowych.

S 4. 1. Dyrektor okrqgowy, komendant Centralnego Osrodka Szkolenia Stuzby Wigziennej

w Kaliszu i komendant o6rodka szkolenia Sluzby Wiqziennej w Kulach, nie po2niej niz na

25 dni przed rozpoczeciem pobytu wypoczynkowego, przekazujq kierownikowi pisemnq

informacjq o wykorzystaniu przydzielonych miejsc w ramach pobytow wypoczynkowych.

2. Wz6r zbiorczego potwierdzenia wykorzystania miejsc w ramach pobytow

wypoczynkowych, stanowi zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia.

3. Kierownik nie p62nie1 niz na 10 dni przed rczpoczeciem pobytu wypoczynkowego,

przekazuie pisemnie komendantowi o6rodka informacje, dotyczqce wykorzystania miejsc

w ramach pobytu wypoczynkowego, organizowanego w podlegtym mu o6rodku.

S 5. 1. Podstawg przyjgcia do oSrodka:

1)funkcjonariuszy oraz ich malzonkow, pozostajqcych na utrzymaniu dzieci wlasnych



lub malzonka, przysposobionych, wzigtych na wychowanie, o kt6rych mowa

w S 1 pkt 13 lit. a i b, okreSla g 3 rozporzqdzenia;

2) pracownikow, emerytow i rencist6w oraz ich malZonk6w, pozostajqcych

na utrzymaniu dzieci wlasnych lub malzonka, przysposobionych, wziqtych na
wychowanie, o ktorych mowa w S 1 pkt 13 lit. a ib - stanowi skierowanie, wykaz

lub za zgodq komendanta oSrodka - dokument tozsamo6ci i wazna legitymacja;

3) pracownik6w przywiqziennych zaklad6w pracy oraz ich matzonkow, pozostajqcych

na utrzymaniu dzieci wlasnych lub malzonka, przysposobionych, wzigtych

na wychowanie, o ktorych mowa w S 1 pkt 13 lit. a i b - w przypadku posiadania

przez komendanta o6rodka wolnych miejsc, stanowi umowa zawarta

z komendantem oSrodka albo za zgodq komendanta o6rodka dokument tozsamo6ci

iwaZna legitymacja;

4) innych os6b - w przypadku posiadania przez komendanta oSrodka wolnych miejsc,

stanowi umowa zawarta z komendantem o6rodka albo za zgodq komendanta

oSrodka dokument tozsamoSci ;
5) osob przybywajEcych do Polski sNuzbowo w ramach wsp6lpracy zagranicznej

Stuzby Wiqziennej - stanowi dokument okreslony w umowie.
2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, mo2na przyjqc do oSrodka na podstawie

dokumentu tozsamo5ci i waznej legitymacji.

3. Wzor wniosku o przydzielenie miejsc na pobyt wypoczynkowy stanowi zalqcznik nr 3
do zarzqdzenia.

4. \Nykaz osob, ktore bedq uczestniczyc w zorganizowanych formach pobytu w o6rodku,
po zatwierdzeniu przez wla6ciwego kierownika jednostki lub osobg pzez niego

upowaznionq, jest przesylany do oSrodka.

5. Wz6r wykazu os6b, ktore bedq uczestniczyc w zorganizowanych formach pobytu

w oSrodku, stanowi zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia.

S 6. 1. Kierownik jednostki lub osoba przez niego upowazniona wydaje skierowanie:
1) funkcjonariuszowi pelniqcemu sluzbq w tej jednostce organizacyjnej, zgodnie z S 4

rozporzqdzenia;

2) pracownikowi zatrudnionemu w tej jednostce organizacyjnej, emerytowi
lub renciScie, kt6ry wybral tg jednostkg organizacyjn4 do realizaqi Swiadczen
socjalnych, o kt6rych mowa w rozporz4dzeniu Ministra Sprawiedliwo6ci z dnia
31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emeryt6w i rencist6w Sluzby
Wigziennej orazczlonkow ich rodzin (Dz. U. Nr 165, poz. 1177 orazz2008 r. Nr 96
poz .615) .



2. Skierowanie wydaje siQ nie po2niej niz 30 dni przed rozpoczgciem pobytu

wypoczynkowego. Terminu nie stosuje sig w przypadku otrzymania miejsc w czasie

kr6tszym niz 30 dni przed rozpoczeciem pobytu wypoczynkowego.

3. Wz6r skierowania na pobyt wypoczynkowy, stanowi zalqcznik nr 5 do zarzqdzenia.

4. Skierowanie lub karta kwalifikacyjna tracq wazno66 w przypadku:

1) zniszczenia lub zalarcia danych w nich zawartych;

2) dokonania w nich poprawek, bez parafowania zmian pzez kierownika jednostki lub

osobg upowaznionq;

3) niestawienia sig w o6rodku, w ktorym jest realizowany pobyt wypoczynkowy, oboz

lub kolonia, w terminie 2 dni od dnia rozpoczqcia pobytu wypoczynkowego, obozu

lub koloni i .

S 7.1. Osoby przybywajqce do o5rodkow na pobyt zorganizowany lub indywidualny

okazujq dokument tozsamosci, a osoby uprawnione dodatkowo legitymacjq,

z uwzglgdnieniem ust. 2.

2. Czlonek rodziny funkcjonariusza, pracownika, emeryta lub rencisty, przybywajqcy

indywidualnie do oSrodka, bez skierowania, przedstawia w oSrodku za6wiadczenie

kt6rego wzor stanowi zalqcznik nr 6 do zarzqdzenia.

3. Za5wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2, wystawia kierownik jednostki lub osoba przez

niego upowazniona, na podstawie dokumentow przedstawionych przezzainteresowanego.

4. Zafwiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2, wa2ne jest przez okres 3 miesiqcy od daty

wystawienia, o i le przed uptywem tego okresu osoba nie utraci swoich uprawnien.

S 8.1. Dyrektor Generalny oraz komendant osrodka, w ktorym jest realizowany pobyt

wypoczynkowy, moze ze wzglgdu na racjonalne wykorzystanie przydzielonych miejsc

na pobyt wypoczynkowy dokonac zamiany przydzielonego miejsca pobytu na inne niz

okre6lone w skierowaniu.

2. Komendant osrodka, w ktorym jest realizowany pobyt wypoczynkowy, moze

w przypadku wystqpienia awarii lub innych przypadkow losowych utrudniajEcych lub

uniemozliwiajqcych petnq realizacjg skierowania przydzielic osobom skierowanym na

pobyt wypoczynkowy inne miejsce zakwaterowania niz okreSlone w skierowaniu.

S 9.1.Dla osob, o ktorych mowaws 1 pkt6 i '13,  ustala s ig oplatyw przypadkach:

1) rezygnacji z pobytu wypoczynkowego w terminie krotszym ni? 14 dni
przed rozpoczgciem pobytu, w wysokosci 100 o/o odplatno6ci za wyzywienie

i w wysokosci 50 % odplatno6ci za wszystkie noclegi obliczone w skierowaniu;



2l przyjazdu lub wyjazdu w terminie innym niz okreSlony w skierowaniu jako dzieri

rozpoczqcia bqd2 zakonczenia pobytu, w wysoko6ci 100 o/o za wyzywienie

orazza wszystkie noclegi obliczone w skierowaniu.

2. Optat, o ktorych mowa w ust. 1, nie ustala sig w przypadku rezygnacji z pobytu

wypoczynkowego w terminie dluzszym ni| 14 dni przed rozpoczgciem pobytu

albo przyznania tego Swiadczenia osobie uprawnionej lub innej osobie.

3. W przypadku rezygnacji z pobytu wypoczynkowego w trakcie jego trwania z powodu

udokumentowanej naglej choroby lub innego udokumentowanego zdarzenia losowego
ustala sig nalezno6c w wysoko6ci 100 % odplatno6ci za wszystkie wykorzystane noclegi
orazza wyzywienie.

4. Je2leli z ptzyczyn, o ktorych mowa w ust. 3, rezygnaqa z pobytu wypoczynkowego
nastqpila w terminie kr6tszym niz 14 dni przed planowanym przyjazdem okre6lonym
w skierowaniu, optat nie ustala sig, je2eli osoba uprawniona zwroci skierowanie
do wla6ciwejjednostki organizacyjnej lub powiadomi przeloZonego, o ktorym mowa w S 6,
lub komendanta oSrodka w kt6rym realizowany jest pobyt wypoczynkowy o tej okolicznoSci
przed planowanym przyjazdem.

S 10. 1. Osoby, ktore otrzymaly skierowanie, mog4kwaterowac siq w oSrodku od godziny

18.00 dnia poprzedzajqceg o rczpoczgcie pobytu wypoczynkowego. Za zgodqkomendanta
oSrodka, wykwaterowanie z oSrodka moze nastqpi6 nie poZniej niz do godziny 10.00
w dniu nastqpujqcym po ostatnim dniu pobytu wypoczynkowego. Przepis ust. 2 stosuje sig
odpowiednio.

2. za zgodqkomendanta osrodka osoby, o kt6rych mowa w ust. 1, mogq korzystac:
1) tylko z czg$ci trwania pobytu wypoczynkowego;

2l za optatq z dodatkowego noclegu i wyzywienia w terminie innym,
niz termin tnruania pobytu wypoczynkowego.

3. Optata za pobyt lub wyzywienie w o6rodku moZe byc dokonywana przed, w trakcie oraz
po ich realizacji.

S {1. 1. W przypadku przedstawienia kierownikowi jednostki, w terminie przez niego
okre6lonym, zaSwiadczenia lekarskiego o potrzebie stosowania diety ilosciowej, osoba
uprawniona moze ubiegac sig o korzystanie z potowy porcji zywnosciowej.

2. W przypadku, gdy osoba, o kt6rej mowa w S 1 pkt 6 i 13.

1) nie bqdzie mogla skorzysta6 z wy|ywienia w oSrodku, w ktorym realizowany jest

pobyt wypoczynkowy;



2) wyjeZd2a z o6rodka, w ktorym realizowany jest pobyt wypoczynkowy

przed zakohczeniem planowanego pobytu, w ramach dokonanej oplaty

zawy?ywienie - nie wigcej jednak ni2 zajeden dzier'r;

3) wyjezd2a z ofirodka, w kt6rym realizowany byl pobyt wypoczynkowy po terminie

okre6lonym w skierowaniu jako dzien wyjazdu
- otrzymuje wyzywienie w postaci suchego prowiantu.

3. Za niewykorzystane positki nie przysluguje ekwiwalent.

S 12. 1.  Komendant o6rodka ustala regulamin,  warunki  korzystaniazurzqdzer6 isprzgtu

sportowego, rekreacyjnego, program dzialalno5ci rekreacyjnej oraz moze ustalic cennik

oplat za korzystanie ze sprzgtu i uslug rekreacyjnych. Regulamin, warunki, program

oraz cennik umieszcza sie w miejscu ogolnodostqpnym dla osob przebywajEcych

w o6rodku.

2. Dzieci przed ukonczeniem 18 roku zycia, mogE przebywac w oSrodku wylqcznie

pod opiekq rodzicow lub opiekunow ustawowych, z wylqtkiem przypadkow organizacji

zorganizowanych form pobytu dzieci na koloniach, obozach, zimowiskach lub innych

formach wypoczynku dzieci i mtodziezy.

3. Osoby przebywajEce w o6rodku sA obowiqzane stosowac sie do postanowieri

regulaminu.

4. Komendant o6rodka moze nakazac opuszczenie osrodka osobie, ktora narusza

postanowienia regulaminu.

5. Do o6rodka nie wolno przywozic zwierzqt. Przepisu nie stosuje sig w przypadku

konieczno6ci realizacji w oSrodku czynno5ci sluzbowych przez psy sluzbowe

lub specjalne, a takZe w przypadku przebywania w oSrodku psa asystujqcego.

S 13. 1. Osoba, kt6ra ze swojej winy wyrzqdzlla szkodg w mieniu oSrodka, ponosi

od powiedzia I no6c majqtkowq.

2. Odszkodowanie za utracone lub zniszczone mienie osrodka ustala siq wedlug ceny

zakupu takiego samego przedmiotu.

3. Jezeli nie jest mozliwe ustalenie ceny zakupu takiego samego przedmiotu, jego wartoS6

ustala sie wedlug ceny zakupu przedmiotu tego samego rodz{u o identycznych

lub zblizonych parametrach.

4. Odszkodowanie za uszkodzone mienie ustala siQ jako r6wnowarto6c koszt6w

przywr6cenia go do stanu, w jakim byto przed zaistnieniem szkody. Jezeli stopieri



uszkodzenia jest znaczny lub koszt naprawy przekraczalby warto66 uszkodzonego

przedmiotu, odszkodowanie ustala sig w sposob okre6lony w ust. 2 i 3.

S 14. Od organizatora imprez zbiorowych, organizowanych w oSrodku, komendant

oSrodka moZe pobiera6 przedptaty w wysoko6ci ustalonej w umowie z tym organizatorem,

atak2e negocjowac warunki cenowe zawy2ywienie w o6rodku.

S 15. 1. Wprowadza sig do uzytku sluzbowego nastqpujEce dokumenty:

1) wz6r ksiqzki meldunkowej obowiqzujqcej w oSrodku, stanowiqcy zalqcznik nr 7

do zarzqdzenia;

2) wzor karly meldunkowej obowiqzujqcej w oSrodku, stanowiqcy zalqcznik nr B

do zarzqdzenia,

3) wz6r karty pobytu obowiqzujqcej w oSrodku, stanowiqcy zalqcznik nr 9

do zarzqdzenia.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1, mozna prowadzic w formie elektronicznej.

S {6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 kwietnia 2011 r.

lny
nnej



Zal4cznlki do zaruqdzenia Dyrektora Generalnego Sluzby
Wiqziennej Nr&f tZOtl z dnii?marca 2011 r.

Zal4cznik nr 1

W z6r zbiorezeg o zestawien ia zapotrzebowa n ia
na ilosc miejsc w ramach pobytow wypoczynkowych

p. OSrodek Nr pobytu
wypoczynkowego

Termin pobytu
wypoczynkowego

PojemnoSc
pokoju

Liczba
pokoi Uwagi

1

2

3

4

1

2

1

2

3



Zal1czniknr 2

W zor zbiorczego potwierdzen ia
wykorzystania miejsc w ramach pobyt6w wypoczynkowych

L.p. OSrodek
Nr pobytu
wypoczyn

kowego

Termin
pobytu

wypoczynk
owego

N r
pokoju

PojemnoSc
pokoju

l lo56
catych
porcji

2ywnoSci
owych

l lo56
polowy
porcji

2ywnoSci
owych

Uwagi/ jednostka
organizacyjna

1

2

3

4

1

2

3

4



Zalqcznik nr 3
Awers

Wz6r wniosku o przydzielenie miejsc na pobyt wypocrynkowy

f iriE i n-*irLo) t.i.jr.o*o5i. data)

(funkcjonariusz, pracownik, emeryt, rencista SW)

(wpisai nr legirymacji: funkcjonariusza. pracownika. emery,ta. rencisty SW)

(staZ w Sluzbie Wigziennej)

tkonrOrf a organizacyina )

(adres zamieszkan iioraz zkodem poczto\\\'m)

(nr telelonu kontalitou ego)

DYREKTOR / KONIENDANT

($ mrejscu)

Proszp o przydzielenie miejsc na pobrl u1'poczy'nkouy dla osob u o5rodku doskonalenia

kadr Sfu2by WiEziennej w

(miejscouoSc u ktorej  znaldule sre oi rodek)

w ramach pobytu wypoczynkowego nr organizowanego w terminie
(dane z harmonogramu poblt6w wypoczynkowych)

Z pobytu wypoczynkowego \\' oSrodku bqdq korzy'sta\,' niZej uvmienione osob\' (lr'nioskodarvca.

malzonek, dzieci):

t .
(imig i nazu isko)

2 .

5 .

(imiq inazwisko)

(imig i nazwisko)

i*ii i"rr*itt"j

(imig i nazwisko)

(stopien pokres rensl\\ a* : prosze \\plsac dokladna. datg urodzenra dzrecka)

(stopien pokre\\ iensn\a+. proszg rvpisai dokladn4 datg urodzenia dziecka)

tstopren pokreurensn\a+:  proszq upisai  dokladna datE uroJzenia dzieckal

(stopieii pokewiefistrva+; proszg wpisai dokladn4 datp urodzenia dziecka)

6.
(imig i nazwisko) (stopien pokreurensfrva+: proszE rvpisac dokladnqaatE u-Urenia Ozilctal

Ostatnio korzystalam/em / nie korzystalam/em** z pobltu wypoczynkowego o tei samei
pglze roku: * oSrodku doskonalenia kadr w w terminie

(miejscowo!6, w kr6rel znajduje si9 oSrodek)

* dot. czlonk6w rodziny (wsp6lmalzonka i dzieci)
** wladciwe zakre5lid

A

5 .

(podpis - czytelnie)



Rewers

Dodatkowy opis uwzglgdniaj4cy*: charakter pelnionej sluZby I pracy, w tym pelnionej
w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz szczeg6lnie uciqTliwych, obci4zenie zadaniami
sluzbowymi, poszkodowanie na skutek klEsk Zywioiowych i zdarzen losowych a takae informacjg
o p o no s zeniu do datko wych ko szt6w zwiqzany ch z le czeniem mal?onka lub dz ie c i

Czytelny podpis wnioskodawcy .............

OSwiadczenie o Sredniej wysokoSci dochod6w

O3wiadczam, ze kwota . (slownie)
... . .  stano\ r sume

Sredniej r.r,ysokoSci miesiqcznl,ch dochodori netto czlonkou rodzinl z miesi4ca
poprzedzajecego zlo2enie wniosku, bez wzglgdu na tytul oraz 2rodlo ich uzyskania.

Czytelny podpis wnioskodawcy ..........

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podane w formularzu dane osobowe bqd4 przetwarzane ptzez
z siedzib4 przy ......... ...... w zgodnie z ustaw4 z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z po2n. zm.), w celach
organizacji poby'tu wypoczynkowego w oSrodkach SluZby Wipziennej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbgdne do organizacji pobytu wypoczynkowego.
Ka?,dy ma prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych oraz moaliwoSi ich

poprawiania.
WyraZam zgodg na przetwarzanie przez podanych we

wniosku danych osobowych oraz na ich udostgpnienie oSrodkowi doskonalenia kadr Sluzby
Wigziennej w .............. do kt6rego zostanp skierowany na pobyt wypoczynkowy.

Czytelny podpis wnioskodawcy ..........

* dotyczy funkcjonariuszy i pracownik6w clwilnych Sluzby WiEziennej



Zal4czniknr 4

ZATWIERDZAM:

(podpis i  pieczgc imienna kierownika jednostki lub osoby upowa2nionej)

(MiejscowoSi, data)

Wzor wykazu osob, ktore beda uczestniczyc
w zorganizowanych formach pobytu w o6rodku*

Miejsce i termin pobytu

L.p. l., L lmiq Data
urodzenia
dziecka

Adres zamieszkania
wraz z kodem pocztowym

Seria i nr
dokumentu

to2samoici/
nr lea.

Uwagi

* dotyczy funkcjonariuszy, pracownik6w, emery.t6w i rencist6w Stuzby Wigziennej oraz czlonk6w ich
rodzin.



Zal4czniknr 5

(pieczg6 jednostki organizacyjnej)

SKIEROWANIE NA POBYT WYPOCZYI{KOWY* Nr /

do oSrodka doskonalenia kadr Stuzby Wipziennej w

Pokoj Nr

Pobyt wypoczynkowy Nr

Uwagi

( ) osobowy; Pok6j Nr

organizowany w terminie od

) osobowy;

do roku

Nazwisko i imip osoby otrzymuj4cej skierowanie:

r*p,rr., funk.lon-,uar. p.u"o*nik emer),l r rencrsra Sluzbl Wieziennej.;

t*pii.C 
"i 

f .li,Vmac.li: funtclonariusra. pracowniku. .rn.tytu. rencisry Sluzby Wigziennej.l

* skierowanie wystawia sig dta funkcjonariusza, pracownika cywilnego, emer).ta i rencisty Sluzby Wigziennej;

*tttr' - funkcjonariusz, pracownik, emeryt i rencista Slu2by Wigziennej oraz czionkowie ich rodzin, korzystaj4cy z calej porcji ZywnoSciowej

F % - funkcjonariusz, pracownik, emeryt i rencista Slu2by Wigziennej oraz czlonkowie ich rodzin, korzy'stajqcy z polouy porcji zywnoSciowej

Og6lem os6b:
(cyfia)

tii,io t p,o'il,,l nr; p,,":lrq,,:; ,rirnro trirro*ritro lranotstkt lub o,soby uponazntonel.)

Oiwiadczam,2e:

1) wyra2am zgodq na pobyt wypoczynkowy w w/w oirodku w pokoju o
prze kr o cz o nej poj e mno i c i (wpisat cyfrq o ile zostala przelcroczorn pojemnoit pokoju),

2) informacje zawarte powyzej sqzgodne ze stanem rzec4+uistym

Osoby korzystajqce z pobytu wypoczynkowego:

RAZEM (dokladna kwota zostanie obliczona w oSrodku)

C zy te I ny p o dp is o s o by o tr zy muj qc ej s k ie r o w an ie



Rewers
oSwIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, 2e w przypadku:
1) rezygnacji z pobytu wypoczynkowego w terminie krotszym ni| 14 dni przed rozpoczgciem
pobytu, pokryjE oplaty w wysokoSci 100 o/o odplatnoSci za wyzywienie i w wysokoSci 50 %
odplatnoSci za wszystkie noclegi obliczone w skierowaniu;
2) przyjazdu lub wyjazdu w terminie innym, niz okreSlony w skierowaniu jako dzieri rczpoczqcia
bqd? zakonczenia poby'tu, pokryje oplaty w wysokoSci 100 o/o za wy|ywienie oraz za wszystkie
noclegi obliczone w skierowaniu;
3) rezygnaili z pobytu wypoczynkowego w trakcie jego trwania z powodu udokumentowanej naglej
choroby lub innego udokumentowanego zdarzenia losowego pokryje oplaty w wysokoSct 100 o/o

odplatnoSci za wszystkie wykorzystane noclegi oraz za wyZy'wienie.
JeLeh z przyczyn" o kt6rych mowa w pkt 3, rczygnacja z pobytu wypoczynkowego nast4pi w
terminie kr6tszym niz 14 dni przed planowanym przyjazdem okreslonym w skierowaniu, oplat nie
bgdE ponosil, jeZeli zwr6cE skierowanie do wlaSciwej jednostki organizacyjnej lub pou,iadomiE
wlaSciwego przelo2onego lub komendanta oSrodka. do kt6rego zostalem skierowany. na poblt
wypoczynkowy o tej okolicznoSci przed planou'any m przyjazdem;
4) odwoiania funkcjonariusza z urlopu wy'poczynkowego, pokryje oplatl, u' n1'sokoSci 100 %
odpiatnoSci za wszystkie wykorzystane noclegi oraz za vrJz).vvlsnis.

Oplat, o ktorych mowa w pkt 1 i 2, nie ustala siq w przl'padku rezl'gnacji z pobltu
wypoczynkowego w terminie dlu2szym ni2 14 dni przed rozpoczgciem pobl-tu albo przl'znania tego
Swiadczenia osobie uprawnionej lub innej osobic.

Przyjmujq do wiadomoSci, 2e najp6zniej na 6 ti'godni przed rozpoczqciem pobltu
wypoczynkowego, odplatnoSi zapobyL wypoczynko\\y \\,oSrodku moze ulec zmianie.

Informacje dodatkowe:
Dyrektor Generalny Sluzby Wiqziennej oraz komendant oSrodka doskonalenia kadr Slu2b1 Wiqziennej. ri kt6rym
jest realizowany pobyt wypoczynliowy moZe osobom skierou'an1'm do oSrodka przl 'dzielic pokoj inny niz ustalonv
w skierowaniu, w szczeg6lno5ci z powodu racjonalnego u-,'korzysrania nriejsc oraz \\ przrpadku \\ ' \stapienia
awarii lub innych przypadk6w losow)rch utrudniaj4cvch lub uniemozliuiaja.och petna-realizacje skierouania:

skierowanie traci waZnoSi w przypadku: zniszczenia lub zatarcia danlch u nim zauarflch. dokonania u'nim
poprawek bez parafowania przez kieror.l 'nika jednostki lub osobq upouazniona-. niestauienia siq u o(rodku
w kt6rym jest realizowany pobyt wypoczy-nkowl u'terminie 2 dni od dnia rozpoczqcia pobltu rry,poczy,nko*,ego;

osoby udaj4ce sig na poby wypoczynkouy do oSrodka, u,inny'posiadac dokument umoZliuiaj4cy,stwierdzenie
toZsamoSci, w szczeg6lnoSci dow6d osobisg'. prarvo jazdy lub paszport i waznq legitymacjq funkcjonariusza,
pracownika, emerlta, rencisty, uczria lub studenta,

osoby, kt6re otrzymaly skierowanie na poby uypoczynkowy mog4 kwaterowai siq w oSrodku od godziny 18.00,
dnia poprzedzajqcego rozpoczgcie pobl.fu wypoczynkowego. Za zgodE komendanta oSrodka, wykwaterowanie
z oSrodka mo2e nast4pi6 nie p6zniej niz do godziny 10.00, w dniu nastgpuj4cym po ostatnim dniu pobyu
wypoczynkowego. Noclegi i wyzywienie, nie ujEte w terminie trwania pobytu wypoczynkowego, se dodatkowo
odplatne;

dzieci przed ukoflczeniem 18 roku zrycta, mogq przebywac w oSrodku wyl4cznie pod opiek4 rodzic6w lub
opiekun6w ustawowych;

osoby przebl'waj4ce w oSrodku s4 obowi4zane stosowai siq do postanowief regulaminu oSrodka;

do oSrodka nie wolno prrywozi(, zwierzqt, wyj4tek stanowi4: psy sluzbowe lub specjalne oraz asystuj4ce;

osoba, kl6ra ze swej winy wyrz4dzila szkodg w mieniu oSrodka, ponosi odpowiedzialnoSi majqtkow6

parking na terenie oSrodka nie jest strze2ony;

oSrodek nie zapewnia wszystkim miejsc parkingowych.

Telefon kontaktowy

Podpis osoby otrrymuj4cej skierowanie:

Data



Zrlqczniknr 6

Wzor za6wiadczenia dla czlonkow rodziny
funkcjonariusza, pracownika, emeryta i rencisty Stuzby Wiqziennej

Pieczqi j ednostki or ganizacyjnej SW MiejscowoSi, data

ZASWIADCZENIE

Na podstawie $ 7 ust. 2 zarzqdzenia Nr ....12011 Dyrektora Generalnego Sluzby
Wigziennej z dnia ..... marca 20ll roku w sprawie zasad pobyu i nryry*ienia
w oSrodkach doskonalenia kadr SluZby WiEziemej, zaSwiadcza siE,2e czlonkrem

rodziny Pani/Pana
(Imiq i nazwisko funkcjonariusza, pracownika, emer)'ta i rencisty SW, nr legitymacji)

osoby uprawnionej do korzystania z odptatnoSci za pobyt i wyzywienie w oSrodku
doskonalenia kadr Slu2by Wigziennej w wysoko6ci ustalonej jak dla os6b
uprawnionych jest:

1 .
(imig i nazwisko, stopierl pokrewiefstwa, dokladna data urodzenia)

(imig i nazwisko, stopieri pokrewiefstwa, dokladna data urodzenia)
2.

a

(imig i nazwisko, stopieri pokrewieristwa, dokladna data urodzenia)

4 .
(imig i nazwisko, stopieri pokrewieristwa, dokladna data urodzenia)

5 .
(imig i nazwisko, stopieri pokrewiefrstwa, dokladna data urodzenia)

6 .
(imig i nazwisko, stopieri pokrewieristwa, dokladna data urodzenia)

Za1wiadczeniewaZne jestprzezokres 3 miesiEcy od daty wystawienia,
o ile przed uptywem tego okresu w/w osoba nie utraci swoich uprawnieri.

(Pieczgi i podpis kierownika jednostki lub osoby upowaznionej)



Zalqcznik nr 8

lpieczpt oSrodka/

KARTA MELDUNKOWA
obowi4zuj4ca w oSrodkach doskonalenia kadr Slu2by Wipziennej*

1. Imig i nazwisko

2. Adres zamteszkania z kodem pocztowym

3. Rodzaj, seria i numer dokumentu toZsamoSci

4. Jednostkaorganizacyjna SW / miejsce pracy

6. Cel pobytu

7. Marka i nr rejestracyjny samochodu

8. Czas pobytu od posilku: Sniadanie obiad kolacja** w dniu

do posilku: Sniadanie obiad kolacja*t w dniu........

OSwiadczam, 2e jestem osob4
(uprawnionq / innq osob4 - nieuprawnion4)*x x

do korzystanin ze stawek prryslugujqcych, jak dla osr6b uprawnionych.
Prryjmujp do wiadomoSci, 2e parking samochodowy nie jest strze2ony. Osoby przebywaj4ce
w oSrodku s4 otrowi4zane stosowad sig do postanowieri regulaminu oSrodka.

(data i czytelny podpis osoby melduj4cej sig)

* Nie ma obowi4zku wypelniania karty meldunkowej w przypadku przyjazdu:
- na pobyt wypoczynkowy ze skierowaniem,
- grupy zorganizowanej, z zatwierdzonym przez kierownika jednostki organizacyjnej Sluiby Wigziennej
lub osobp przez niego upowa2nionq, wykazem os6b, kt6re bpdq uczestniczy6 w zorganizowanych formach
pobytu.
Karty meldunkowej nie wypelniajq osoby niepelnoletnie.

** wlaSciwe zakreSli6
*** wlaSciwe wpisa6

Adnotacje recepcji

Przydzielono pok6j ff , w ksi4lce meldunkowej nr . . pozycja nr

Uwagi

idata i podpis osoby melduj4cej/
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Zalqczniknr 9

Wz6r karty pobytu obowi4zujAcej w oSrodkach doskonalenia kadr
Sluiby Wigziennej

Awers

rpilil;;;;k;

KARTA POBYTU nr t

pob)4 od dnia od posilku: Sniadanie obiad kolacja*

do dnia do posilku: Sniadanie obiad kolacja*
+ wlaSciu'e zakreSli6

dla

Na podstawie skierowania nr

otrzymuje pok6j nr

wydanego przez

miejsce parkingou'e nr

sn.

Posilki tura nr ob. stolik nr

ko l .

Informacj e dodatkorve:

Karta niniejsza upowaZnia do wypo2yczaria sprz€tu spono\\ego. ksi4zek, gier itp.

Przed zakohczeniem pobytu wypoczynko\\'ego \\ypo2yczony sprzQt rnusi byc nvr6cony i rozliczony za
pokwitowaniem
na niniejszej karcie.

Przedwyjazdem z oSrodka niniejszq kartE nalezy oddai w recepcji oSrodka.

GoScie przebywaj4cy w o6rodku odpowiadaj4 za sprzpt znajduj4cy sig w wynajqtym pokoju.

Osoby, kt6re otrzymaly skierowanie na pobyt wypoczynkowy mog4 kwaterowa6 sig w o5rodku od
godziny 18.00, dnia poprzedzaj4cego rozpoczgcie pobyu. Za zgod4 komendanta oSrodka,
wykwaterowanie z o6rodka moZe nast4pi6 nie p6zniej niz do godziny 10.00, w dniu nastgpuj4cym po
ostatnim dniu pobltu wypoczynkowego. Noclegi i wyZywienie, nie ujqte w terminie trwania pobytu
wypoczynkowego, sq dodatkowo odplatne.

Doba hotelowa trwa od godz. 18.00 do godz. 10.00 dnia nastEpnego.

Parking na terenie oSrodka nie jest parkingiem strzezonym.

Osoby przebywajqce w oSrodku s4 obowi4zane stosowa6 sig do postanowieri regulaminu o$rodka.



Rewers

Wykaz wystawionych pokwitowafi za wypoZyczony sprzgt

Lp. Nr
pokwitowania

Przedmiot
wypoZyczenia/usluga

Data
wystawienia

Podpis osoby
urypoLryczajqcej

Data
rozliczenia

Podpis osoby
dokonuj4cej
rozlic,zenia

L

3

4

5 .

r).

7 .

8 .

9 .

1 0 .

l t

12.

l - J

t4 .

1 5 .

16 .

t7 .

1 8 .

19 .

20


