Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr Adm.-021-16 /22
z dnia 23 maja 2022 roku
Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

Regulamin funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów 
w siedzibie Sądu Rejonowego w Zwoleniu

	Biuro Obsługi Interesanta zwane dalej BOI, znajduje się:

w siedzibie Sądu Rejonowego w Zwoleniu ul. Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń pokoje Nr 2 i 3;
	BOI przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30;

BOI kieruje Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej, odpowiada za sprawne funkcjonowanie BOI oraz przyjmuje skargi i wnioski dotyczące pracy BOI;
	Kierownicy Sekretariatów zobowiązani są do ścisłego współdziałania z BOI
i podejmowania czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej
obsługi interesantów przez  BOI, w  tym do terminowego odnotowywania czynności podejmowanych w poszczególnych sprawach w systemie elektronicznego obiegu dokumentacji sądowej oraz przygotowywania dokumentów wydawanych przez BOI;
Obsługa interesantów odbywa się w punkcie obsługi interesantów, na stanowisku   telefonicznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej i w czytelni akt;
	Biuro prowadzi kontrolki składanych pism procesowych, wniosków i oświadczeń
oraz wydawanych dokumentów;
	BOI udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za
pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia
wzory pism sądowych, przyjmuje pisma procesowe, wnioski oraz wydaje
zamówione dokumenty;
	Pracownicy BOI nie udzielają porad prawnych oraz informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym Ustawy o ochronie danych osobowych. 
Przez poradę prawna rozumie się udzielanie wskazówek co do sposobu wykazania 
i dowodzenia przed Sądem zasadności stanowiska w sprawie lub sporządzanie w sprawie projektu pisma procesowego;

	Do zadań BOI należy: 

- udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych, przy czym informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie udzielane stronie, oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury akt sprawy, terminu rozprawy, daty wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym;
- wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału; 
- wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału; 
- kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe; 
- udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych; 
- udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
- udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism; 
- informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw; 
- udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

	Dodatkowo w BOI można uzyskać informacje na temat:

- właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu i Sądzie Okręgowym w Radomiu;
- rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu, sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentów, jakie należy złożyć w sprawie,
- siedzib innych sądów, a także numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich urzędowania,
- adresów niektórych instytucji pozasądowych jak: Archiwum Państwowe, Prokuratury, Ministerstwo Sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Konsumentów, Sądów Administracyjnych, ZUS i innych organów rentowych,
- wysokości kosztów  i opłat  sądowych i kancelaryjnych, sposobach ich uiszczania oraz numerów kont Sądu Rejonowego w Zwoleniu,
- sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, 
- ustanowienia obrońcy i pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) z urzędu,
- terminów i miejsc rozpraw,
- rodzajów środków odwoławczych, terminów ich  wniesienia oraz procedury z         tym związanej,
- praw i obowiązków strony, świadka, oskarżonego, pokrzywdzonego,
- instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych,
- pomocy ofiarom przestępstw,

	BOI przyjmuje wnioski o: wydanie odpisu orzeczenia, wgląd do akt z
wyprzedzeniem oraz wydanie kserokopii akt, przy czym telefonicznie i za pomocą
poczty elektronicznej przyjmowane są wnioski o: wydanie odpisu orzeczenia oraz o wydanie kserokopii akt.
	Wydanie zamówionych do osobistego odbioru dokumentów, w tym zamówionych  telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro.podawcze@zwolen.sr.gov.pl, odbiór odpisów orzeczeń i kserokopii akt sprawy odbywa się w punkcie obsługi,
	Zamówione do osobistego odbioru i nie wydane dokumenty zwracane są do
właściwego wydziału celem wyekspediowania za pośrednictwem poczty po upływie 3 dni   od terminu, w którym pismo miało być odebrane,
	Wgląd do akt zamówionych z wyprzedzeniem odbywa się w Czytelni akt, w dniu wskazanym we wniosku.





Załączniki:
1.	notatka z przyjęcia zgłoszonego telefonicznie wniosku o wgląd do akt,
2.	notatka z przyjęcia zgłoszonego telefonicznie wniosku o doręczenie odpisu orzeczenia, który odebrany zostanie osobiście

 






















Załącznik Nr 1	                                           
                                                                                                                       Zwoleń, dnia………………..	
                                                                                          Sąd Rejonowy w Zwoleniu
                                                                                         …….Wydział………………….	
sygn. akt………………………….…
…………………………………….
…………………………………….	
(oznaczenie stron)


Notatka z telefonicznego przyjęcia
WNIOSKU O WGLĄD DO AKT
              Wniosek o wydanie zgody na wgląd do akt sądowych o sygn.  akt……………    zgłosił telefonicznie	…………………………………………………..,

                                                                                                       …………………………….
                                                                                                                         (podpis pracownika BOI)
                                        


                                                                                                                           Odmowa/wyrażam zgodę*
                                                                                                                            Sędzia	



*dotyczy tylko wniosku nieletniego zgłoszonego w postępowaniu w sprawach nieletnich

Załącznik 2
sygn. akt. ……………………………………
(oznaczenie stron)

 
Zwoleń, dnia	


Sąd Rejonowy w Zwoleniu
	Wydział	
Notatka
z przyjęcia telefonicznego zgłoszenia 
WNIOSKU O DORĘCZENIE ODPISU ORZECZENIA
Wniosek o wydanie odpisu wyroku/ postanowienia/ nakazu zapłaty Sądu Rejonowego
w Zwoleniu z dnia	wydanego w sprawie o sygn. akt…………………………
zgłosił telefonicznie ………………………………………………………………………………….
Odpis odebrany zostanie osobiście przez interesanta w dniu …………………………………………
(czytelny podpis pracownika BOI)

Otrzymałem:
Pobrano opłatę w kwocie
(nr dowodu osobistego lub legitymacji)
(data, czytelny podpis)
 Akta zamówiono z archiwum zakładowego
(podpis pracownika BOI)

