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Informacja o
godzinach
otwarcia kasy w 2018-05-30
dniach
29-30.06.2018r.

W dniu 29.06.2018 r. kasa Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie czynna do godziny 13.30.
W dniu 30.06.2018 r. kasa Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie będzie NIECZYNNA.

Komunikat
w sprawie
dnia
wolnego
2018-05-24
od pracy:
01
czerwca
2018r.
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 16 maja 2018 roku informujemy, iż:
Dzień 01 czerwca 2018 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w sobotę 30 czerwca 2018 roku.
W dniu 30 czerwca 2018 roku czas urzędowania Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza ustalono w godzinach 7.30-15.30, natomiast godziny przyjęć interesantów obowiązują jak w dni tygodnia - od wtorku do piątku.

E-płatności dla
obywatela:
papierowe
znaki opłaty
2018-04-30
sądowej tylko
do 30 czerwca
2018 roku
Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 r.
Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.
Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.
Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego
skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl
UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:
• nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
• nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
• dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).
Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.
E-znaki są możliwe do nabycia:
- na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.plotwiera się w nowym oknie;
- w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).
Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl) niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.
Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:
• bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
• wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.
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Ośrodki pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem

2018-03-14

W związku z dokonanym w 2018 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyborem oferty Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS ukierunkowanej na pomoc osobom pokrzywdzonym
i świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym, zgodnie z § 5 ust. 9 zawartej z Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości umowy, informujemy o świadczonej z Funduszu Sprawiedliwości
pomocy. W załączeniu przesyłam szczegółowe informacje.

Załączniki:

Lp. Nazwa
1.
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2018-02-16

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 19 lutego 2018 roku do 25 lutego 2018 roku „Tydzień Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Szczegóły zostały zawarte w załączniku.
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Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie podjętych na zebraniu w dniu 15.12.2017r..pdf

47760 bajtów 188

Komunikat
w sprawie
dnia
wolnego
2017-12-20
od pracy:
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stycznia
2018r.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 25 września 2017r. informujemy iż:
Dzień 5 stycznia 2018 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie w zamian za dzień 6 stycznia 2018 roku.
Z uwagi na powyższe w dniu 5 stycznia 2018 roku Sąd jest nieczynny.

Informacja o
godzinach
otwarcia
2017-12-20
Kasy w dniu
29-12-2017r.
W dniu 29 grudnia 2017 r. kasa Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, będzie czynna do godziny 11:00
Informacja o nie
przyjmowaniu
interesantów
przez Prezesa
Sądu Rejonowego 2017-12-19
dla
Krakowa-Podgórza
w Krakowie w
dniu 27.12.2017.

W dniu 27 grudnia 2017r. z uwagi na przebywanie na urlopie wypoczynkowym
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nie będzie przyjmować interesantów.
Informacja o
zmianie
przyjmowania
stron
Przewodniczącej
2017-08-30
XII Wydziały
Cywilnego z
dnia 04.09.2017
r. na
05-09-2017r.
Przewodnicząca XII Wydziału Cywilnego informuje, iż Strony będzie przyjmować nie w poniedziałek 04.09.2017 r., ale we wtorek 05.09.2017 r. od godz.10.00. do 13.00
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