Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Prezesa SR w Jaworznie
Nr 13./15 z dnia 13 lipca 2015r.

Regulamin Biura Obsługi Interesantów
Sądu Rejonowego w Jaworznie
§1
Struktura organizacyjna oraz czas działania
1. Biuro Obsługi Interesantów (zwane dalej BOI) znajduje się w budynku Sądu Rejonowego w
Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28, na parterze w pokoju nr 02.
2. Zadaniem BOI jest profesjonalna obsługa stron postępowań sądowych, pełnomocników
(obrońców), prokuratorów oraz pozostałych osób związanych z prowadzonymi
postępowaniami z zachowaniem reguły jak najkrótszego czasu oczekiwania interesanta.
3. BOI przyjmuje interesantów:
 w poniedziałki w godzinach 7:30 – 18:00
 od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
4. Obsługa interesantów odbywa się przy stanowiskach biura obsługi interesantów, na
stanowiskach telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
boi@jaworzno.sr.gov.pl. Interesanci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.
§2
Zakres działania oraz zadania Biura Obsługi Interesantów
1. Do zadań BOI należy zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi interesantów Wydziału I
Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału IV Pracy, ułatwienie im
uzyskania niezbędnych informacji, udzielanych w miarę potrzeby i możliwości oraz w
granicach określonych przepisami prawa, w szczególności poprzez:
a) udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych
systemów informatycznych;
b) wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub
akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
c) kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie
ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
d) udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi
przez informowanie, odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
e) udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, mediatorach oraz instytucjach, których
działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
f) udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
g) 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.

2. Pracownicy BOI podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych umożliwiają
interesantom realizację ich uprawnień egzekwując jednocześnie ich powinności
w sposób zgodny z prawem, wykazując przy tym należytą troskę o ochronę ich słusznego
interesu.
3. Informacji w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Jaworznie pracownicy
BOI udzielają na zasadzie § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 259), po
wcześniejszym sprawdzeniu tożsamości strony/uczestnika postępowania na podstawie
ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, a w przypadku
pełnomocników także należytego umocowania. Na tej samej zasadzie odbywa się również
wydawanie zamówionych kserokopii kart z akt sądowych. Zasadom powyższym podlega
także kontakt telefoniczny i mailowy z tą różnicą, że zamiast okazania dowodu osobistego
pracownicy BOI mają obowiązek upewnić się w sposób niebudzący wątpliwości o tożsamość
interesanta.
4. BOI nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów
prawnych, w tym o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych. Przez
poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w
konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta,
której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i
dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy lub
która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.
5. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Sądu należy do zakresu działania Biura
Podawczego tut. Sądu.
§3
Współpraca z Wydziałami Sądu
1. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów i Sekcji zobowiązani są do ścisłego współdziałania z
pracownikami BOI w celu umożliwienia rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów.
2. Obowiązkiem pracowników sekretariatów jest wprowadzanie na bieżąco do systemu SAWA
wszelkich informacji związanych z prowadzonymi sprawami sądowymi.
§4
Przyjmowanie skarg i wniosków
1. Kierownik Oddziału Administracyjnego sprawuje bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań
przez BOI.
2. Kierownik Oddziału Administracyjnego okresowo przeprowadza analizę ankiet badających
jakość obsługi interesantów oraz poziom ich satysfakcji. Wyniki wyrażonych w ankietach
opinii i uwag przedkładane są Kierownictwu Sądu.
3. Skargi na działalność pracowników BOI przyjmowane są w trybie rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 09.05.2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności
sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524) za pośrednictwem Kierownika Oddziału
Administracyjnego.

