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1. W SEdzieOkregowym
w Kro(nie,zwanymdalejSQdem,
z dniem 3 kwietnia2017 r.
utworzono
BiuroObslugi
lnteresant6w
SEduOkregowego
w Kro3nie,
zwanVdalejBiurem,
celemobslugiinteresant6w
wszystkich
wydziat6w
orzeczniczych
SQdu.
2. Biuromie<clsie
na parterze
budynkuSadu,przyul.Sienkiewicza
12,w pokojunr 205.
3. Biuroutworzonc
zostalo
w ramachfunkcjonujqceto
Oddzialu
Administracyjnego.
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1. Biuroprzyjmuje
interesant6w
w poniedzialek,
w godzinach
od 8.00do 18.00,a od wtorku
do piQtku
w godzinach
od 8.00do 15.00.
2. Pracown
icvBiuranoszE
identyfikatory
z imieniemi nazwiskiem.
3. DozadahBiuranale2y
zapewnienie
wstepnej
obslugiinteresant6w
wszystkich
wydziatdw
sEdu,poprzez
ulatwienie
w uzyskaniu
postepowania
niezbednych
informacji
dotyczacych
sqdowego,rozkladusal rozpraw,bez koniecznoSci
udawaniasiQ do sekretariat6w,
a w szczeg6lnoSci:
. informowanieo funkcjonujacych
wydzialachSQduoraz ich zakresiedziatania
( wlaiciwo(amiejscowaarzeczowa
),
. informowanie
o lokalizacji
wydzial6wi ich sekretariatdw
oraz innychkom6rkach
organizacyjnych
Sadu,
. informowanie
o wtasciwoSci
sEd6wwszystkich
instancji,
. informowanie
o siedzibach
innychsAd6w,
a tak2epodawanje
numer6wtelefon6wdo
sqd6w,wydzial6w
igodzinichpracy.
. udostepnianie
listiwykaz6wl
- kancelarii
adwokackich,
- kancelarii
radcdwprawnych,
- kancelarii
notarialnych,
- kancelarii
komorniczych,
- ttumaczyprzysiqglych,
- biegtychsqdowych,

'

- mediator6w,

.
.
.
.
.

- lekarzysadowych,
postqpowania
inforrnowanie
o sposobach
wszczQcia
i podstawowych
dokumentach,
jakienale2y
ztoiyaw sprawie,
informowanieo wysokoicikoszt6wi optat sEdowych,
sposobachich uiszczania
wraz
z podawaniem
kontaSadu,
- jako strona,
informowanieinteresant6wo ich prawach i obowiEzkach
pokrzywdzony
badiSwiadek,
posiedzei
informowanie
rozpraw,
sprawy,
o terminach
i miejscach
orazzakoficzeniu
kierowanie
do wla(cjwych
salrozpraw,

.

.
.

.

informowanieo rod?ajachSrodk6wodwolawczych,
terminachich wniesieniaoraz

procedurze
z tym zwiEzanej,
udostepnianie
formularzy
sEdowych
i wzor6wpismsEdowych
w typowychsprawach
przez
rozpoznawanych poszczegdlne
wydzialy,
udostqpnianie
adres6w,
numer6wtelefon6wniekt6rych
instwucjipozasEdowych,
np.
UrzQdWojew6dzki,lMiejski,Starostwo,prokuratury,komendypolicji,Trybunat
Konstytucyjny,
Rzecznik
PrawObywatelskich
itp.,
inJormowanie
o motliwo(cii sposobie
ubiegania
siqo pomocsqdowA.
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L. Informacje
udzielane
sqbezpo6rednio,
telefonicznie
lubmailowo.
jest
2. Pracownik
Biuraw toku wykonywania
swychobowiEzk6w
slu2bowych
obowiazany
umo2liwia
interesantom
powinnoiciw sposob
realizacje
ich uprawnieiiegzekwowaa
zgodny
z prawem,
wykazujQc
nale2yta
troskqo ochronqichslusznego
interesu.
3. Kierownicy
komdrekorganizacyjnych
Seduobowiazani
sado wsp6tpracy
z pracownikami
Biura,celemumozliwienia
rzetelnej
interesant6w
obstugi
zgtaszajqcych
siqdo Sqdu.
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1. Biuronie udzielaporadprawnych
przepisy
i informacji,
kt6renaruszalyby
innychakt6w
prawnych,
w tym o ochronie
danych
osobowych.
przedSEdemudzielatakrekierownik
2. Informacji
o sprawierozpoznawanej
sekretariatu
przez
pracownik
wydziatulub inny upowa2niony
niego
sekretariatu
na zasadach
iw zakresieokreglonym
w 5 97 Regulaminu
urzqdowania
sqd6w powszechnych
(Dz.U
. z 2075r., po|. 2376).

ss
jestzadaniem
Przyjmowanie
korespondencji
wplywajQcej
do SQdu
BiuraPodawczego.

Kfosno,dnia 30 marca 2017 fok!

PREZI]S
SqduOkt_sowcgo

-"ff71"

RoilaMu\1t

\
\

