Radomsko, dnia 5 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE

NR 1.1412017
PREZESA

SĄDU REIoNoWEGo W RADoMSKU
Na podstawie S 28 rozporz4dzetia Ministra Sprawiedliwości z dria 23
grudnia 20].5roku - Regulaminu urzędowania s4dów powszechnych ( Dz. U. poz,
2316,zpoź. zm.)

Zarzad.zam

s1
Uchylenie zarz4dzetia Prezesa Sędu Rejonowego w Radomsku z dtia 17 maja 2012
roku nr 11'/2012w sprawie utworzenia Punkfu obsługi Interesanta .

s2
1. Realizację profesjonalnej obsługi stron postępowań sęclow-ycĘpełnomocników,
obrońców, prokuratorów oraz Pozostałych osób związanych z prowadzonymi
postępowaniami z zachowaniem reguły jak najkrótszego czasu oczekiwania
interesanta polecam Kierownikom wszystkich wy działÓw orzeczntczy cln,
2. Do zadańKierownikówWydziałórv należyzapewnienie sprawneji profesjonalnej
obsługi interesantÓw otaz ułatwienie im uzyskania niezbędnych informacji,
udzielanych w miarę potrzeby i mozliwości otaz tv granicach okreśionych
przepisam i pr aw a, w szczególnościP o9rzezż,.
a) informowanie o sposobach wszczęciv postępowania i podstawowych
dokumentacĘ ktÓre nalezy zŁożyĆPrzy wnoszeru:usPrawy do s4du;
b) informowanie o kosztach i opłatachs4dowycĘ sposobie ichuiszczania, sposobie
ubiegania się o zwolnienie od kosztów s4dowych, otaz o numerach kont S4du
Rejonowego w Radomsku;
c) informowanie o przesłankach udzielenia pornocy prawnej zutzęda (ustanowienia
obrońcy, adwokata lub radcy prawnego);
d) in{ormowanie o v,rydział'achw s4dńe, ich właściwości
i lokalizacji, , atakże
siedzibach innych s4dÓw, ich organizacji;
e) irrformowanie o terminach i miejscachrozpraw s4dowycĘ
t) udzielanie informacji o toku postęporvaniaw sprawaclr toczęcych się przecl
. Sędem Rejonowym w Radomsku na podstawie akt sqclowych;

g) infoimowanie orodzajach środków odwoławczychiterminach do ichwniesienia;
h) udzielanie informacji doĘczących świadczeńpienięznych, grzyvńen, nawiązek, i
irrrrychna.łozonychobowi4zkÓw oraz numerach kont insĘtucj| na tzeczktórych
świadczeniamaja byĆuiszczone (m.in. Funduszu pomocy PosĘenitencjarnej oraz
Pomocy Pokrzywd zonytn, Ur zędÓw Skarbowych Ę.)
m) inforrnow.anie,o,instytucjach'udzie1aj4cychbezpłatnych
porad prawnycĘ
n) udostępnianie akt, a w szczególności protokołów sPotz4dzonych za pomoc4
urz4dzetia rejestrującego dźvńęk albo obraz i dźwięk stronom i osobom
uprawnionlm;
o) wydawanie dokumentów, odpisów otzeczeń i protokołÓw zattówionych Ptzez
interesantów.

s3
1 . Zarz4dzenie wchodziw życiez dniem 6 grudnia 2017 rcku.
2. Treść zar z4dzetia pr zedstawić Kier ownikom wszystkich wy dział'ów,
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