RECI JI,AMI N CZEELNT AKT
1. Cz)-telniaaktjest miejscemprzegl4daniaakt dla os6buprawnionych.
2. w czltelri udostQpniane
s4aktasprawwydzial6w dokalizowanychw budynkuSqdu
przy ul. Tysi4clecia3.
3. Czl.telniaakt przyjmuje interesant6wod poniedzialkudo pi4tku w godzinach od 9.00
s4 do godziny
iz ostatnieaktaudostQpniane
do 14.00,z t1,rnjednak zastrzezeniem,
13.00.
4. Czytelniaakt nie udostgpniamaterial6wobjqtychklauzul4tajno5ci.
Spos6bich udostqpnianiapzez kancelariQtajn4 reguluj4odrgbneprzepisy.
5. Akta do cz].telni akt moznazamawia6osobisciew c44e1ni,jak r6wnieZtelefoniczrie
pod numercm:
tel.446858153 aktasprawz WydzialuI Cywilnego,
- aktasprawz II WydzialuKamego,
tel.446858161
tel. 446858171 aktasprawz III WydzialuRodzinnego,
Pracy,
tel. 446858129- aktasprawz Mydzialu
tel. 446858104 aktasprawz VI Wydziafu Kamego
lub drog4eleltroniczn4 na adrespoczta@radomsko.sr.gov.pl,
zewskazaniemkonkretnegodnia, w kt6rym aktamajezostacudostQpnio[e.
6. Przy skladaniuzam6wieni4 nalezypoda6sygnaturQakt sprawy,nazwiskastron
postQpowania,
a w pzypadku sprawywielotomowejrowniez numertomu all.
7, Akta s4przekazywanedo czytelniprzez sekretadarys4dowepo stwierdzen\tprznz
kierownika wla.iciwegoseketariatuwydzialu czy osobazamawiajqcama prawo
wgl4du do aLt i czy aktamog4by6 shonieudostapnion€.Wst@nawerflkacja
dokonywanajestprzezplacownikaczytelni, kt6ry z kolei sporz4dzapisemne
zam6wieniena aktado wydzialu i nastQlnieprzekazujej e do konkrctnegowydzialu.
Kiercwnik Seketa atu po zweqfikowaniu zam6wieaiawydaje aktado czl'telni.
8. AI'ta przekazanedo cz1-telnibezwzglqdniemuszAbydzsz)-teOadZtrwale polAczone)
przedich
i ponumerowane.Wszystkiezal4cznikido akt winny byi zabezpieczone
rozdzieleniemz aktami sprawy.
9, W przlpadku stwierdzeniaprzezkierownika wla6ciwegosehetadatu,iz intercsantnie
posiadauprawnief do przeglqdaniaakt sprawy,aktanie s4przekazywanedo cz)'telni,
a kierownik sekretariatuma obowiqzekpoinformowai o tym fakcie pracownika
czltetni, kt6ry z kolei informuje interesanta,iZ w takim przypadkuzachodzi
koniecznoS6
uzyskaniazgodyPnewodniczecegoWydzialu na wgl4d do akt sprawy.
10. Akta sprawznajduj4cychsiq w sekretariatachwydzialu lub archiwumprzy ul.
Tysi4alecia3 udostQpniane
s{w miarQmozliwo{ci niezwlocznie.Jezeliudostqpnienie
akt w dan),rnmomencieniejest mozliwd, zostaj4oneudostQpnione
w teminie
ustalonymplzez pracownikaczltelni z wla{ciwym seketariatemwydzialu.
11. Akta osobomuprawnionlm- zamawiaj4cym-udostQpniane
s{przez pmcownika
po
czltelni
ukazaniudowoduosobistegob4dZinnegodokumenturuno2liwiaj4cego
stwierdzenieto2samo6ci.Fakt udostgpnieniaakt do przegl4daniazoslajeptzez
pracownikaczytelni-odnotowanyw wykazie ,,Ewidencjastuonpzegledaj4cychakta
w czltelri S4duRejonowegow Radomsku.Wykazyprowadzones{ oddzielniedla
poszczeg6llychwydzial6w.
przegl4daniemakt w crytelrri maj1prawo
12. Osobyupraranionezaintercsowane
do zam6wieniawiecej ni2jednych akt. Jednak* zaktanimogqzapoznawad siq
jednorazowozjednymi aktamizjednego wydzialu. Kolejne akta s4udostQpniaqe
interesantowipo zwrccie aLt dorychczasprzegl4danych.
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17. Przedskorzystaniemz c4'telni ald interesancizobowi4zanis4do:
-zapoznania
sigz treScjqnhiejszegoregulam
-okazaniaosobieobsluguj4cejdowoduosobistegobqdi innegopotwlerdzal4cego
tozsamoS6
-Aozernaczttelnegopodpisuw wykazie os6bprzegl4daj4cychakta'
18. OsobykorzystajQcez czytelni akt s4zobowi{zanedo:
-..
jakirn alta zostaly
--poiirno"*iu
al{ti ich zwrotuw-s(anie'.w
"t*'qpnionych
udost€pnione
i odkle3lerii zakgilc4
iakichkolwiekadnotaci
-zelaszaniawszelkichuszkodzei pracoranikowiczytelni
-zfuhowaniaciszy i niezald6caniapracy innych os6b'
19.Na tereniecz1'telnizabrocionej est:
-koEystaniez telefon6wkom6rkowych
-spoz)'wanieposilk6w i napoj6w.
20. z;br;nione jest wynoszenieakt s4dowychpozaczytelniealt'

