Załącznik nr 1
do Regulaminu BOI

Regulamin Czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Pułtusku
§1
1. Czytelnia akt Sądu Rejonowego w Pułtusku, zwana dalej Czytelnią, znajduje się
w pokoju B002 w siedzibie Sądu Rejonowego w Pułtusku, ul. Rynek 37.
2. Czytelnia udostępnia akta spraw prowadzonych przez I Wydział Cywilny,
II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich.
3. Czytelnia wchodzi w skład Biura Obsługi Interesantów i podlega Oddziałowi
Administracyjnemu Sądu Rejonowego w Pułtusku.
4. Czytelnią kieruje Kierownik Oddziału Administracyjnego.
5. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów zobowiązani są do ścisłego współdziałania
z osobami obsługującymi Czytelnię,
udzielania wsparcia merytorycznego
i wymiany niezbędnych informacji dla rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów
przez Czytelnię oraz przygotowywania dokumentów udostępnianych w Czytelni.
6. Czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
w poniedziałki w godz. od 15.30 do 18.00 możliwe jest przeglądanie akt w Biurze
Obsługi Interesanta, pokój B001, po wcześniejszym zamówieniu akt, najpóźniej
do godz. 14.30 w tym samym dniu.
7. Kierownik Oddziału Administracyjnego odpowiada za sprawne funkcjonowanie
Czytelni oraz przyjmuje skargi i wnioski dotyczące jej funkcjonowania.
8. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Czytelni rozpoznaje Prezes Sądu.
§2
1. Pomieszczenia czytelni objęte są monitoringiem.
2. Zamawianie akt może być realizowane przez uprawnione osoby zainteresowane:
osobiście w czytelni, telefonicznie pod numerem 23 692 99 76 lub poprzez
przesłanie
wniosku
drogą
elektroniczną
na
adres
e-mail:
czytelnia@pultusk.sr.gov.pl ( wzór wniosku stanowi załącznik nr 1
Regulaminu).
3. Interesanci zgłaszający się w celu zamówienia do przejrzenia akt sądowych są
przyjmowani w kolejności zgłaszania się, następnie oczekują na informacje
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4.

5.
6.

7.

z Wydziału, czy możliwe jest udostępnienie akt. Wskazane jest złożenie
wcześniejszego zamówienia pod numerem 23 692 99 76 lub e-mailem:
czytelnia@pultusk.sr.gov.pl, jednakże konieczne jest ponowne potwierdzenie
pod tym numerem, czy możliwa jest realizacja tego zamówienia oraz w jakim
terminie.
Akta sądowe udostępniane są w Czytelni Akt:
 stronom postępowania,
 pełnomocnikom procesowym;
 przedstawicielom ustawowym stron;
 prokuratorom i osobom do których stosuje się odpowiednio przepisy o
prokuraturze ( art. 62 kpc, tj. organizacjom społecznym, art. 63¹ kpc, tj.
inspektorom pracy, art. 63³ kpc, tj. powiatowemu rzecznikowi
konsumentów),
 oskarżonym;
 oskarżycielom posiłkowym,
 za zgodą Przewodniczącego Wydziału:
 osobom uprawnionym o których mowa w art. 525 kpc, tj. każdemu, kto
potrzebę przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi;
 upoważnionym przedstawicielom organizacji społecznych, które mogą
wstąpić do toczącego się postepowania w danej sprawie lub zgłosić w nim
swój udział;
 innym osobom niemającym uprawnień procesowych określając zakres
wykorzystania przez nie tych akt.
 za zgoda Prezesa Sądu
 innym osobom ( art. 156 §1 kpk.).
Czytelnia nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności.
Akta przekazywane są do czytelni po stwierdzeniu przez kierownika
odpowiedniego sekretariatu na złożonym przez zainteresowanego wniosku, czy
osoba zamawiająca ma prawo do wglądu do akt oraz czy akta mogą być jej
udostępnione we wskazanym terminie. Po weryfikacji danych kierownik
sekretariatu wydaje akta do czytelni. W przypadku stwierdzenia braku
uprawnienia interesanta do wglądu do akt, kierownik sekretariatu nie przekazuje
akt do czytelni akt, zawiadamia o powyższym pracownika czytelni akt, który
informuje interesanta o konieczności uzyskania zgody Przewodniczącego Wydziału
bądź Prezesa Sądu.
Akta spraw znajdujących się w wydziale udostępniane są w miarę możliwości
bezzwłocznie, zaś akta znajdujące się w archiwum zakładowym w dniu następnym.
Akta spraw, które znajdują się w tym dniu na wokandzie oraz w przeddzień
wokandy nie będą udostępniane w tych dniach.
Akta spraw, których
udostępnienie nie jest możliwe w dniu ich zamówienia, udostępniane są
w terminie ustalonym przez osobę obsługującą Czytelnię z właściwym wydziałem.
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8. Akta przekazywane z wydziałów do Czytelni muszą być zszyte lub połączone inną
techniką w sposób trwały, a karty w nich ponumerowane.
9. Akta udostępniane są po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze
zdjęciem umożliwiającego potwierdzenie tożsamości osoby zainteresowanej
10. Adwokaci/ prokuratorzy/ radcowie prawni/ radcowie z Prokuratorii Generalnej
oraz aplikanci adwokaccy/ prokuratorscy/ radcowscy zobowiązani są do okazania
ważnej legitymacji służbowej/ aplikanta.
11. Interesanci mają prawo do zamówienia akt więcej niż jednej sprawy, przy czym do
wglądu akta udostępniane są pojedynczo, natomiast w sprawach wielotomowych
jednorazowo w ilości maksymalnie 5 tomów akt jednej sprawy. W celu przejrzenia
akt kolejnej sprawy lub kolejnych tomów danej sprawy interesant zwraca akta lub
tomy dotychczas przeglądane i pobiera kolejne akta lub tomy od pracownika
Czytelni.
12. Pracownik czytelni akt zobowiązany jest do prowadzenia „Kontrolki akt
przekazanych do czytelni”, wg wzoru wskazanego jako załącznik nr 2 do
Regulaminu.
13. Kierownicy sekretariatów wydziałów zobowiązani są do prowadzenia „ Wykazu akt
przekazanych do czytelni celem udostępnienia ich stronom” wg wzoru
wskazanego jako załącznik nr 3 do Regulaminu lub w systemie informatycznym.
14. Korzystanie z aparatu fotograficznego do sporządzania kopii akt sprawy przez
osoby uprawnione jest możliwe po uprzednim poinformowaniu pracownika
czytelni. Wykonywanie fotokopii dokumentów w aktach
jest bezpłatne
i wykonywane pod bezpośrednim nadzorem pracownika czytelni.
15. Sporządzanie kserokopii z załączników i fotografowanie załączników, dokumentów
zawartych w zbiorach stanowiących załączniki do akt sprawy (akta spraw
dołączonych, akta administracyjne, akta prokuratorskie dotyczące postępowań
przygotowawczych przekazywanych sądowi w związku z wykonywaniem czynności
w postępowaniu przygotowawczym, inne zbiory dokumentów) wymaga zgody
Przewodniczącego Wydziału lub sędziego referenta w sprawie.
16. Każdy przypadek fotografowania akt pracownik sprawujący nadzór nad czytelnią
odnotowuje w rubryce – uwagi- „Kontrolce akt przekazanych do czytelni
17. Pracownik czytelni akt zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji interesantów,
którym odmówiono udostepnienia akt sprawy w „Wykazie interesantów, którym
odmówiono udostepnienia akt”- wg wzoru wskazanego w załączniku nr 4
Regulaminu.
18. Przed udostępnieniem akt osoba korzystająca z czytelni ma obowiązek wypełnić i
złożyć czytelny podpis na Karcie przeglądowej akt stanowiącej załącznik nr 6 do
Regulaminu, znajdującej się na wewnętrznej stronie obwoluty przedmiotowych
akt.
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§3
1. Interesanci przeglądający akta zobowiązani są do zachowania ciszy
i niezakłócania pracy innym osobom przebywającym w Czytelni.
2. Przed wejściem do Czytelni należy wyciszyć telefony komórkowe.
3. Przed wejściem do Czytelni interesanci mają obowiązek pozostawienia okryć
wierzchnich w szatni.
4. W Czytelni nie wolno spożywać posiłków i napojów.
5. Osoby oczekujące na akta przebywają poza pomieszczeniem Czytelni.
6. W Czytelni mogą przebywać jedynie pracownicy Sądu i osoby, które zapoznają
się z aktami.
7. Osobom zapoznającym się z aktami zabrania się ich niszczenia, uszkadzania,
czynienia w nich adnotacji (podkreśleń, zakreśleń, notatek itp.) oraz wynoszenia
akt poza Czytelnię.
8. Interesanci mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt oraz zgłoszenia
osobom obsługującym Czytelnię zauważonych uszkodzeń akt.
9. Osoby obsługujące czytelnię nie są upoważnione do udzielania informacji w
sprawach.
10. Osoby obsługujące Czytelnię zobowiązane są do informowania Kierownika
Oddziału Administracyjnego w formie notatki służbowej, o wszelkich
incydentach związanych z naruszeniem zasady określonej w ust.7.
11. Interesanci przebywający w Czytelni mogą korzystać z własnych materiałów
piśmienniczych oraz własnego sprzętu (np. aparatów fotograficznych, laptopów,
skanerów) - po uprzednim zgłoszeniu jego posiadania osobie obsługującej
Czytelnię.
12. Zabrania się samodzielnego odtwarzania na prywatnych nośnikach załączonych
do akt sprawy materiałów dowodowych, tj. płyty CD, pendrive itp.
§4
1.Pracownicy obsługujący Czytelnię zobowiązani są do:
 zapewnienia prawidłowej obsługi Czytelni;


przestrzegania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz
zakresów zadań, w tym wykazywania szczególnej troski o powierzone akta spraw
sądowych;



niezwłocznego
informowania
Kierownika
Oddziału
Administracyjnego
o nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem Czytelni;



prowadzenia zapisów do czytelni;

str. 4

2. Pracownik Czytelni Akt ponosi osobistą odpowiedzialność za udostępnianie akt
osobom do tego uprawnionym zgodnie ze wskazaniami kierownika danego
sekretariatu wydziału.
3. Osoby obsługujące Czytelnię przyjmują wnioski o wydanie zgody na skserowanie
akt sądowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu
4. Kserokopię wskazanych we wniosku przez interesanta akt sporządza pracownik
Czytelni i wydaje wnioskującemu po wniesieniu opłaty. Wniosek o wydanie
kserokopii, ze skasowanymi znakami opłaty sądowej lub innym dokumentem
potwierdzającym zapłatę dołączany jest do akt sprawy.
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