Regulamin
funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Chorzowie

§1
Biuro Obsługi Interesanta zostało utworzone w strukturze organizacyjnej Sądu Rejonowego
w Chorzowie na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz Dyrektora
Sądu Rejonowego w Chorzowie - nr 8/2013 z dnia 7 lutego 2013 r .
Biuro Obsługi Interesanta (dalej BOI) wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego.
W BOI priorytetem jest jak najkrótszy czas oczekiwania interesanta na profesjonalną obsługę poprzez
udzielanie informacji, udostępnianie akt w celu ich przeglądania.
Obsługa interesanta odbywa się:
- w Punkcie Obsługi Interesanta – 2 stanowiska - znajdujące się na parterze w holu przy wejściu
z lewej strony Tel. 32 34 99 445, e-mail: boi@chorzow.sr.gov.pl
- w Czytelni Akt – znajdującej się na parterze - pokój 21 – Tel. 32 34 99 428;
- w Biurze Podawczym – znajdującym się na parterze pokój 1 – Tel. 32 34 99 400, - 428;
§2
Biuro Obsługi Interesanta zostało powołane do obsługi interesantów Wydziałów:
- I Cywilnego
- II Karnego
- III Rodzinnego i Nieletnich
- IV Wykonywania Orzeczeń
- V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
- VII Karnego
i mieści się w głównej siedzibie Sądu Rejonowego w Chorzowie – przy ulicy dr Józefa Rostka 2.

§3
BOI przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
- Punkt Obsługi Interesanta - 7.30 – 15.30
- Czytelnia Akt – poniedziałek - 7.30 – 17.30; wtorek, środa, czwartek, piątek - 7.30 – 15.00;
- Biuro Podawcze – poniedziałek - 7.30 – 18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.30 – 15.30;

§4
Zadaniem BOI jest profesjonalna obsługa interesantów sądu i stron postępowań sądowych,
pełnomocników (obrońców), prokuratorów oraz pozostałych osób związanych z prowadzonym
postępowaniem sądowym, a w szczególności:
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Informowanie interesantów o sposobach wszczęcia poszczególnych postępowań oraz
podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do Sądu;
Informowanie interesantów o kosztach i opłatach sądowych i kancelaryjnych, sposobach ich
uiszczania oraz nr kont Sądu Rejonowego w Chorzowie;
Informowanie o sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach
ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
Informowanie interesantów o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich
wniesienia;
Informowanie interesantów o terminach i miejscach rozpraw, posiedzeń;
Udostępnianie interesantom list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i
niektórych instytucji pozasądowych;
Informowanie interesantów o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie
numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów;
Kierowanie interesantów do właściwych sal rozpraw;
Przyjmowanie telefonów i udzielanie stosownych do zapytania informacji;
Udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych;
Informowanie stron (uczestników postępowania) po wylegitymowaniu i potwierdzeniu
tożsamości o stanie sprawy zawisłej przed tut. Sądem;
W przypadku zapytań telefonicznych, informowanie telefoniczne stron o sprawach
rozpoznawanych w poszczególnych wydziałach po uprzednim podaniu danych osobowych
strony lub uczestnika postępowania, sygnatury akt sprawy - w szczególności podawanie
sygnatury akt sprawy, terminu posiedzenia i terminu rozpraw, daty rozstrzygnięcia którego
dotyczy zapytanie, czynności dotyczących postępowania międzyinstancyjnego;
Informowanie o adresach, telefonach, godzinach urzędowania kancelarii komorniczych;
Podawanie adresów i telefonów instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych
Informowanie ofiar przestępstw o przysługujących im prawach i informowanie o instytucjach
świadczących pomoc na ich rzecz;
Rejestrowanie korespondencji wpływającej do Sądu w programie Currenda „Biuro Podawcze”
Wykonywanie czynności związanych z obsługą czytelni akt – zamawianie akt do czytelni wg
zgłoszeń interesantów (osobistych, pisemnych – listowych i mailowych);
Bieżąca obsługa poczty elektronicznej wpływającej na adres – boi@chorzow.sr.gov.pl
( regularne sprawdzanie poczty, odczytywanie, odpisywanie na zapytania stron,
przekazywanie maili w razie konieczności do innych Wydziałów/Oddziałów/ Sekcji/
Zespołów zgodnie z właściwością);
Współpraca z Kierownikami Sekretariatów poszczególnych Wydziałów/Sekcji/Zespołów w
celu aktualizowania wiedzy związanej z prawidłowym informowaniem interesantów;
Ścisła współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Sądu i służbą ochrony
budynku;
Przyjmowanie skarg i wniosków w formie ustnej do protokołu zgodnie z zapisami
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 maja 2012 roku (Dz.U. z 16 maja 2012
roku, poz. 524) w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych
oraz zarządzenia nr 38 Prezesa Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 18 maja 2012 roku.
§5

Kierownicy Sekretariatów Wydziałów, Sekcji i innych struktur są zobowiązani do udzielania wsparcia
merytorycznego pracownikom BOI i wymiany niezbędnych informacji dla sprawnego i rzetelnego
prowadzenia obsługi interesanta w Sądzie;

§6
Pracownicy BOI udzielają informacji bezpośrednio, telefonicznie ( Tel. 32 34 99 445), lub mailowo
(boi@chorzow.sr.gov.pl);

§7
BOI nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy w tym o ochronie danych
osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć informację mającą zastosowanie w konkretnej
sprawie, opartą na przedstawionych przez interesanta dokumentach, której celem jest udzielenie
wskazówek, przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem, którego
dana sprawa dotyczy lub która polegałaby na pomocy w sporządzeniu projektu pisma;
§8
Informacji o sprawie rozpoznawanej przed Sądem Rejonowym w Chorzowie udziela pracownik BOI
na zasadach określonych w § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. –
Regulamin urzędowania sądów powszechnych
(Dz. U. Nr 38 poz. 249) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/38/249/1;
§9
Zadaniem pracowników BOI w zakresie czynności biura podawczego jest:
- przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu;
- rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne stosownie do
przyjętych wewnętrznie ustaleń opisanych w instrukcji kancelaryjnej sądu;
- przyjmowanie pism do wysłania i ich ekspedycja;
- dokonywanie ustaleń z operatorem pocztowym w zakresie ekspedycji przesyłek;

§10
Udostępnianie akt sprawy w celu ich przeglądania następuję wg zasad opisanych w Regulaminie
Czytelni Akt. Przy zamówieniu akt za pośrednictwem poczty elektronicznej pracownik BOI
potwierdza dostępność danych akt w konkretnym dniu. Dla sprawnej obsługi przy zamawianiu akt
telefonicznie lub mailowo niezbędne jest ustalenie następujących danych:
- imię i nazwisko zamawiającego akta
- nazwa wydziału
- sygnatura akt sądowych
§ 11
Za sprawne funkcjonowanie BOI odpowiada Kierownik BOI do którego zadań należy w
szczególności:
- organizowanie i nadzór nad pracą BOI, Czytelni Akt oraz Biura Podawczego;
- opracowywanie zakresów czynności pracowników BOI
- przyjmowanie interesantów w sprawach konfliktowych

§ 12
Skargi i wnioski dotyczące pracy BOI rozpoznaje Prezes Sądu;
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