Zarządzenie Nr A-021- . . . 4
/14
Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży
z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesanta i Czytelni Akt
w Sądzie Okręgowym w Łomży
Na podstawie art. 22§ i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (j.t. Dz.U.2013.427 z późn. zm.), § 32 ust.l pkt 2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
(Dz.U.07.38,249 z póżn. zm.) oraz § 544 a zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12
grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych
działów administracji sądowej ( Dz.Urz.MS Nr 5, poz.22 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§i
Tworzy się Biuro Obsługi Interesanta wraz z Czytelnią Akt celem obsługi interesantów dla
Wydziałów i Sekcji Sądu Okręgowego w Łomży.

§2
Biuro Obsługi interesantów, zwane dalej BOI, mieści się na parterze budynku głównego Sądu
Okręgowego w Łomży ulica Dworna 16.
§3
W Czytelni Akt działającej w ramach BOI interesantom udostępnia się akta spraw
rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Łomży w Wydziałach: I Cywilnym, II Karnym
wraz z Sekcją Penitencjarną, III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
§4
1. BOI prowadzi wyznaczony pracownik Oddziału Administracyjnego.
2. W przypadku nieobecności pracownika obsługującego BOI, dyżur pełni pracownik
sekretariatu wyznaczony odpowiednio przez Kierownika
Sekretariatu
Wydziału
Cywilnego, Wydziału Karnego, Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
3. Nadzór nad funkcjonowaniem BOI sprawuje Kierownik Oddziału Administracyjnego.

§5
W ramach udzielania informacji interesantom pracownikom BOI udostępnia się wgląd do
elektronicznych urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w Wydziałach i Sekcjach Sądu.
§6
Kierownicy Sekretariatów Wydziałów zapewniają bieżącą współpracę z pracownikami BOI
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Biura Obsługi Interesanta , w tym podejmowania
czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów, w
szczególności transport akt pomiędzy Wydziałami a BOI oraz dostarczania nagrań przebiegu
posiedzeń w sprawach cywilnych.

§7

Organizację i sposób działania Biura Obsługi Interesanta i Czytelni Akt określa Regulamin
Biura Obsługi Interesanta i Czytelni Akt w Sądzie Okręgowym w Łomży, stanowiący
załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§8
Niniejsze Zarządzenie podlega publikacji na SWOR, w BIP - stronie internetowej
Okręgowego w Łomży.

Sądu

Regulamin BOI wraz z Czytelnią Akt podlega wywieszeniu w pomieszczeniu BOI, w taki
sposób aby każdy interesant miał do niego dostęp.
§9
Tracą moc:
1. Zarządzenie Nr A-021-25/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 31 sierpnia
2012 r. w sprawie utworzenia Czytelni Akt w Sądzie Okręgowym w Łomży
2. Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 14 września 2012 r.
3. Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 7 lutego 2013 r.
§10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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REGULAMIN
Biura Obsługi Interesantów i Czytelni Akt
w Sądzie Okręgowym w Łomży
Struktura Organizacyjna
§1
1. Biuro Obsługi Interesanta wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego.
2. Za prawidłowe funkcjonowanie BOi odpowiada wyznaczony pracownik.
3. W skład Biura wchodzi Czytelnia Akt zwana dalej Czytelnią, dla obsługi Wydziałów i Sekcji
Sądu Okręgowego w Łomży.
4. W ramach BOI funkcjonuje również biuro podawcze.
5. BOI jest pomieszczeniem monitorowanym. Zasady postępowania z zapisem monitoringu
regulują odrębne przepisy.
6. Obsługa interesantów odbywa się w punkcie obsługi interesantów, stanowiskach
telefonicznych i za pośrednictwem poczty elektronicznej:
- informacja telefoniczna, zamawianie akt do czytelni (086) 2154 248, 2154 243;
mail:boi@lomza.so.gov.pl;
7. W ramach czytelni tworzy się 3 stanowiska do obsługi interesantów mających prawo do
zapoznania się z zapisem dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w
sprawach cywilnych.
8. W skład stanowiska do obsługi interesantów do przeglądania akt i zapoznania się z zapisem
dźwięku albo obrazu i dźwięku wchodzą: miejsce siedzące, stół, zestaw komputerowy z
odpowiednim oprogramowaniem, słuchawki.
9. Minimalne wymagania odnośnie komputera wchodzącego w skład stanowiska określa
załącznik nr 1 do regulaminu.
10. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów/Sekcji Sądu są zobowiązani do ścisłej współpracy z
pracownikami BOI oraz podejmowania czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i
sprawnej obsługi interesantów przez BOI, w tym terminowego odnotowywania czynności
podejmowanych w poszczególnych sprawach w systemie
elektronicznego obiegu
dokumentacji sądowej.
11. Biuro prowadzi ewidencję składanych wniosków o dostęp do akt, wydanie kserokopii z akt.
12. BOI i Czytelnia Akt przyjmuje interesantów w dniach i godzinach urzędowania Sądu.
Czytelnia Akt obsługuje interesantów od godziny 8.00 do 15.00, zaś w poniedziałki od
godziny 8.00 do godziny 17.15 .
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Zakres zadań Biura Obsługi Interesanta

§2
1. Biuro Obsługi Interesanta udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście,
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, udostępnia wzory pism i
formularzy sądowych.
2. Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych.
3. Do zadań informacyjnych BOI należy:
1) Informowanie o stanie i biegu spraw na podstawie systemów elektronicznej
biurowości prowadzonych w Sądzie Okręgowym w Łomży, w szczególności co
do sygnatury akt sprawy, terminu rozpraw i posiedzeń, daty wydania orzeczeń i
czynności w postępowaniu między instancyjnym - po podaniu danych
osobowych strony lub uczestnika postępowania;
2) Informowanie o :
a) sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy
składać przy wnoszeniu sprawy,
b) rodzajach spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Łomży,
c) kosztach sądowych,
d) sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
e) przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,
f) rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wnoszenia,
g) terminach i miejscach rozpraw,
h) o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów
telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do
właściwych sal rozpraw;
3) Udostępnianie:
a) list kancelarii adwokackich, radcowskich , notarialnych i komorniczych, list
tłumaczy przysięgłych, lekarzy sądowych,
b) adresów niektórych instytucji pozasądowych np. Rzecznik Praw Obywatelskich,
Krajowa Rada Sądownictwa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Trybunał
Konstytucyjny,
c) informacji o numerach kont bankowych sądu.
4. Biuro Obsługi interesanta udziela telefonicznie informacji odnośnie orzeczeń
sądowych wydanych przez Sąd Okręgowy w Łomży w sprawach I i II instancji w
oparciu o poniższe zasady:
1) Udzielając informacji o treści orzeczeń:
A. które zostały wymienione w pkt. 3 Zarządzenia A-02I-21/13 Prezesa Sądu Okręgowego
w Łomży z dnia 27.06.2013 r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń
Sądu Okręgowego w Łomży podmioty upoważnione powinny podać/wskazać:
a) strony postępowania - nazwisko, imię (imiona), sygnaturę akt i PESEL;
b) pełnomocnicy i obrońcy - nazwisko, imię ( imiona), sygnaturę akt.
B. które nie zostały wymienione w pkt 3 cyt. wyżej zarządzenia podmioty upoważnione
powinny podać/wskazać:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A - 0 2 1 - [Ą j 14
Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży

z dnia 3 1 stycznia 2014 r.

a) strony
postępowania.
pełnomocnicy,
obrońcy
nazwisko,
imię
(imiona),sygnaturę akt;
b) inne osoby, o ile powołają się na ustawę o dostępie do informacji publicznej nazwisko, imię ( imiona) strony lub sygnaturę sprawy oraz swoje nazwisko i imię.
2) W trakcie informowania o treści orzeczeń należy pomijać dane identyfikacyjne
( dane osobowe) osób wymienionych w orzeczeniach i należy używać określeń:
powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postępowania, oskarżony, oskarżyciel
posiłkowy
Zakres zadań Czytelni Akt
§3

1. W Czytelni Akt udostępniane są osobom uprawnionym akta spraw rozpoznawanych
w I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Karnym, Sekcji Penitencjarnej, III Wydziale
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz nagrania przebiegu posiedzeń jawnych w
sprawach cywilnych .
2. Wnioski o udostępnienie akt spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Łomży lub
nagrań przebiegu posiedzeń jawnych w sprawach cywilnych mogą być składane przez
osoby zainteresowane osobiście w Czytelni, Sekretariacie —Wydziału, Biurze
Podawczym( wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do regulaminu), telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej - poprzez wypełnienie formularza na stronie
internetowej tutejszego Sądu www.lomza.so.gov.pi , zakładka „Załatw sprawę przez
Internet/Rezerwacja akt".
3. Składając wniosek, należy podać sygnaturę sprawy, oznaczenie wydziału oraz nazwiska
stron w niej uczestniczących, status w sprawie osoby zamawiającej akta, w przypadku
sprawy wielotomowej również numer tomu akt oraz numer kontaktowy.

§4
1. Akta z Wydziału przekazywane są do Czytelni po stwierdzeniu przez przewodniczącego
Wydziału lub przez upoważnionego pracownika właściwego sekretariatu wydziału czy
osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i czy akta mogą być udostępnione
interesantowi. Po weryfikacji danych pracownik sekretariatu wydaje zszyte i
ponumerowane akta do Czytelni, co jest równoznaczne z udostępnieniem akt
interesantowi do wglądu.
2. Za dostarczenie odpowiedniego nagrania na stanowisko do Czytelni odpowiada
wyznaczony pracownik Wydziału/Sądu.
3. Przekazanie akt i nagrań do Czytelni jest ewidencjonowane przez pracownika Wydziału
w informatycznym systemie repetoryjnym.
§5
1. Przeglądanie akt spraw oraz zapoznawanie się przez osoby uprawnione z zapisem
dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia jawnego odbywa się pod nadzorem
pracownika czytelni, który w razie potrzeby udziela interesantowi niezbędnej pomocy w
obsłudze sprzętu i oprogramowania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A - 0 2 1 - [Ą j 14
Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży

z dnia 3 1 stycznia 2014 r.

2. Akta po wykorzystaniu są zwracane do właściwego sekretariatu wydziału. Na
zakończenie dnia pracy, o godz. 17.45 w poniedziałek i o godz. 15.15 od wiórku do
piątku wszystkie akta z Czytelni, niezależnie od tego czy zostały w ciągu dnia
wykorzystane, czy też nie są zwracane do sekretariatu wydziału. Akta nie mogą
pozostawać w Czytelni
3. Obowiązkiem pracownika czytelni, pod nadzorem którego odbywa się odsłuchiwanie
nagrania jest zapewnienie, by po opuszczeniu stanowiska przez interesanta usunąć
nagranie z pamięci komputera.
§6
Osoby oczekujące na akta przebywają poza pomieszczeniem Czytelni.
§ 7

Przed skorzystaniem z Czytelni interesanci mają obowiązek:
a) okazać osobie obsługującej dowód tożsamości;
b) złożyć czytelny podpis w wykazie osób przeglądających akta sądowe/
odsłuchujących nagrań (wpis ten jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania
niniejszego regulaminu) - wór wykazu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu;
c) stosować się do wskazówek porządkowych pracowników czytelni.

§8
1. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania pracy
innych osób.
2. Zabrania się w pomieszczeniu czytelni prowadzenia rozmów przez telefon, spożywania
posiłków i napojów, umieszczania na blatach stanowisk do przeglądania akt rzeczy
osobistych np. torebek, teczek itp.
§9
L Akta spraw znajdujących się w sekretariacie wydziału udostępniane są w miarę
możliwości niezwłocznie, z zastosowaniem § 4 ust.l .
2. Akta spraw, których udostępnienie w danym momencie nie jest możliwe, udostępniane
są w terminie ustalonym przez osobę obsługującą Czytelnię z właściwym sekretariatem
Wydziału.
3. W przypadku akt, które znajdują się w Archiwum Zakładowym termin oczekiwania
będzie dłuższy ( do kilku dni), uzależniony od dostarczenia akt
§10
Osoby zainteresowane przeglądaniem akt w czytelni mają prawo do zamówienia więcej niż
jednych akt, jeśli istnieje taka potrzeba. Mogą jednak zapoznawać się jednorazowo tylko z
jednymi aktami z jednego wydziału. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany
jest zwrócić akta dotychczas przeglądane, wówczas mogą zostać wydane mu kolejne akta.
§n
Wykonanie fotokopii dokumentów, własnym sprzętem ( np. aparatem fotograficznym)
znajdujących się w aktach możliwe jest bez dodatkowej opłaty, pod nadzorem pracownika
obsługującego Czytelnię, po wcześniejszym złożeniu wniosku ze wskazaniem numerów
poszczególnych kart z akt sprawy i uzyskaniu zgody przewodniczącego Wydziału lub
upoważnionego sędziego - wzór wniosku stanowi załącznik nr 4.
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§12
Poza wyjątkami przewidzianymi powyżej, zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek
czynności w stosunku do akt poza ich przeglądaniem, a w szczególności ich niszczenie,
uszkadzanie, czynienie w nich adnotacji (podkreśleń, zakreśleń, notatek) oraz wynoszenie
akt poza Czytelnię.
§13
1. Osoby, którym zostały udostępnione akta, mają obowiązek poszanowania
udostępnionych akt. Wszelkie zauważone uszkodzenia akt powinny być zgłoszone osobie
obsługującej Czytelnię Akt.
2. Jeżeli w trakcie przeglądania akt wystąpi konieczność chwilowego opuszczenia terenu
czytelni akt, udostępnione akta należy na czas nieobecności zdać pracownikowi czytelni
i odebrać po przyjściu do pomieszczenia czytelni.
§14
Pracownik czytelni, odbierając zdawane akta, obowiązany jest do sprawdzenia ich stanu
przed opuszczeniem czytelni akt przez osobę, której akta udostępniono.
§15
Osoby czytające akta mają obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu oraz
zaleceń i uwag osoby obsługującej Czytelnię.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminie, stosuje się przepisy regulaminu
urzędowania sądów powszechnych oraz innych przepisów szczegółowych (kodeksy
postępowań dla danego rodzaju sprawy).

Prezes Sądu Okręgowego
Janusz Wyszyński
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Załącznik nr 1

Minimalne wymagania komputera wchodzącego w skład
stanowiska do obsługi interesantów

1. Procesor: min Intel ® Core™ 2 Duo Processor P8700 (3M Cache, 2,53 GHz,
1066 MHz FSB) lub równoważny
2. Pamięć RAM: min. 3 GB
3. Grafika: standardowa karta grafiki, PCI-E, 512 MB
4. Muzyka: standardowa karta muzyczna
5. Dwa komplety słuchawek na komputer
6. Przedłużacz audio w celu wygodnego podłączenia słuchawek
7. Rozdzielacz sygnału audio: mini jack — 2x gniazdo mini jack
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Załącznik nr 2
Strona tytułowa

Wykaz osób przeglądających akta/ odsłuchujących nagrania w Czytelnik Akt
Data założenia
Data zakończenia

Pozostałe strony
Lp

Data

Imię i Nazwisko

Seria

i

nr Sygnatura
akt
dokumentu

Rodzaj

Czytelny podpis

Uwagi

czynności

tożsamości
1

2

3

4

5

6

7

8

Ostatnia strona
Wykaz zawiera ponumerowanych ... kart/stron.

(miejscowość, data i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 3

Łomża dnia,

(unię, nanvisko, adres osoby składającej wniosek)

telefon
email:..........

Uzgodniono termin czytania
akt/odsłuchania na dzień
Sąd Okręgowy w Łomży
( Wypełnia pracownik czytelni}

(Wydział)
Sygn. akt

Wniosek o wgląd do akt s p r a w y / odsłuchanie zapisu dźwięku albo o b r a z u
i dźwięku z przebiegu posiedzenia j a w n e g o

Zwracam się z prośbą o umożliwienie mi: wglądu do akt sprawy prowadzonej w Sądzie
Okręgowym w Łomży- sygnatura akt

/ zapoznania się z zapisem dźwięku albo

obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego z dnia

w sprawie

Uzasadnienie

( podpis osoby skiadajacej wniosek)
^niewłaściwe skreślić.

/*
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Zaiacznik nr 4

Łomża, dnia
Wykonanie fotokopii — wolne od opłat

(imię, nazwisko, adres osoby składającej wniosek)

Sąd Okręgowy w Łomży

(Wydział):

Sygn. akt

WNIOSEK
o umożliwienie wykonania fotokopii z akt sprawy

Proszę o umożliwienie wykonanie fotokopii kart/y nr
z akt sprawy sądowej o sygnaturze

(imtę i nazwisko wnioskodawcy)

wyrażam zgodę/ odmawiam*
Przewodniczący Wydziału/ Sędzia

* niewłaściwe skreślić

