Prezes
Sądu Rejonowego w Tychach
Prez.Adm.008-50 /12

Tychy, dnia 21 maja 2012 roku

Zarządzenie nr 7
Prezesa Sądu Rejonowego w Tychach
z dnia 21 maja 2012 r.
w sprawie trybu i organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków
dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Tychach

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku poz.
524 w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych zarządzam:
§ 1. skargi i wnioski przyjmują:
1.1 Biuro podawcze,
1.2 Kierownik Oddziału Administracyjnego,
1.3 Kierownik Sekretariatu Wydziału/Oddziału, którego dotyczy skarga lub wniosek,
1.4 Kierownik I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej,
1.5 Skargi i wnioski wpływające do Biura podawczego są przekazywane do Prezesa
Sądu, który przekazuje właściwemu wydziałowi,
§ 2. skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, pocztą elektroniczną, faksem lub
w formie ustnej do protokołu, a koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków
powierzam kierownikom jednostki organizacyjnej wymienionym w § 1,
2.1 w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza
protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie,
2.2 w protokole zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię i nazwisko
nazwę i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzła treść skargi lub wniosku oraz,
w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek
2.3 protokół podpisywany jest przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika
przyjmującego skargę lub wniosek,
2.4 na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek
potwierdza ich przyjęcie,
§ 3. skargę lub wniosek adresowane do Prezesa Sądu lub wydziału rozpoznaje odpowiednio
Prezes Sądu, przewodniczący wydziału lub osoby je zastępujące w okresie
usprawiedliwionej nieobecności.
Skargi dotyczące kuratorów i pracowników podległych kierownikowi zespołu kuratorskiej
służby sądowej właściwy kierownik zespołu, za wyłączeniem tych skarg i wniosków, do
których właściwym do rozpoznania jest kurator okręgowy.
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§ 4. Jeżeli na podstawie skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a
w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę
do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nie uzupełnienie braków w terminie
spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
§ 5. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia
podniesionych okoliczności, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera
niezbędne dowody, informacje lub wyjaśnienia. W tym celu może w szczególności
zwrócić się do innych sądów o ich przekazanie.
§ 6. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych,
w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli podlegają niezwłocznemu przekazaniu do
akt postępowania, którego dotyczą, o czym zawiadamia się wnoszącego skargę lub
wniosek.
Skarga w zakresie jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności
dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi
dyscyplinarnemu lub zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, o czym zawiadamia się
wnoszącego skargę.
§ 7. Zawiadamia się właściwą redakcję o wyniku rozpatrzeniu sprawy wynikającej z treści
przesłanego przez redakcję materiału prasowego lub innej opublikowanej wiadomości,
mających znamiona skargi lub wniosku.
§ 8. Przyjmowane skargi i wnioski podlegają rejestracji w wykazie, który zawiera datę
wpływu skargi lub wniosku, imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu wnoszącego
skargę lub wniosek, zwięzły opis przedmiotu skargi lub wniosku, datę zawiadomienia
skarżącego lub wnioskodawcę o wyniku ich rozpatrzenia. Wykaz prowadzony jest w
formie elektronicznej.
§ 9. skargi i wnioski przechowuje się w sposób ułatwiający kontrole przebiegu i terminów
ich rozpatrzenia.
§ 10. Zarządzenie niniejsze podlega publikacji poprzez umieszczenie na stronie internetowej
i tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Tychach.
§ 11. Zarządzenie niniejsze uchyla zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Tychach z dnia
20.01.2006 r. w sprawie instrukcji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków
w Sądzie Rejonowym w Tychach.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 maja 2012 roku.
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