PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
Przyjmowanie skarg i wniosków
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków
dotyczących działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012 r.
w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. nr 92, poz. 524) oraz przepisy Rozdziału
5a ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

Skargi i wnioski dotyczące działalności tut. Sądu i Sądu Okręgowego przesyła się do rozpatrzenia Sądowi Okręgowemu (art.
41b § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
●

na piśmie
- w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie,
- za pośrednictwem poczty na adres: ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków,
- pocztą elektroniczną na adres: kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl,

●

w formie ustnej do protokołu w Oddziale Administracyjnym (pok. D-20), w sekretariacie Wydziału IV Ksiąg Wieczystych (pok.
K-17) w zakresie dotyczącym działalności tego Wydziału.

Elementy skargi i wniosku:
- data,
- imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy,
- zwięzła treść skargi i wniosku,
- sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu:
Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu
(art.41a § 2 usp).

Skargi pozostawiane bez rozpoznania:
Skargi i wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez
rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę (art. 41a § 4 usp).
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Przewodniczący Wydziału IV Ksiąg Wieczystych przyjmuje strony we wtorki od 10.00 do 13.00, w pok. K-18.

Załączniki:
Nazwa pliku

Typ pliku Rozmiar

Protokół przyjęcia skargi/wniosku strony

27.00 KB

Regulamin przyjmowania skarg i wniosków

32.76 KB

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012 r.

107.94 KB

Wyciąg z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - tryb rozpatrywania skarg i wniosków

97.66 KB

Zarządzenie Prezesa SR dla Krakowa- Podgórza w Krakowie

459.78 KB
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