Biuro Obsługi Interesanta
Biuro Podawcze (parter)
czynne:
poniedziałek 8:30 – 18:00
wtorek - piątek 8:10 – 15:35
PRZERWA 12:30-12:55
Czytelnia Akt czynna:
poniedziałek 8:30 – 18:00
(akta wydawane są do godziny 17:40)

wtorek - piątek 8:10 – 15:35
(akta wydawane są do godziny 15:15)

PRZERWA 12:30-12:55

Kontakt:

Numery kont

Centrala Sądu - 22 7334000

Depozyty sądowe

Obsługa telefoniczna
czynna w godzinach:
poniedziałek 8:30 – 18:00
wtorek - piątek 8:10 – 15:35
PRZERWA 12:30-12:55
Pracownik BOI telefonicznie nie odczytuje treści orzeczeń, uzasadnień, zarządzeń, protokołów, nie sporządza notatek
z rozmów telefonicznych.

Kasa Sądu czynna:
poniedziałek 8:30 – 18:00
wtorek - piątek 8:10 – 15:35
PRZERWA 12:30-12:55

I Wydział Cywilny 22 7334100
Sekcja 22 7334100
fax. - 22 7587823

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE
GOTÓWKĄ

II Wydział Karny 22 7334022,
7334122, 7334123
fax. 22 7334120
Sekcja 22 7334159, 7334081
fax. 22 7588653



adres e-mailowy:
boi@pruszkow.sr.gov.pl
czytelniaakt@pruszkow.sr.gov.pl


NIP Sądu 534-146-53-75

kierownik.cywilny@pruszkow.sr.gov.pl

kierownik.karny@pruszkow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i
Nieletnich 22 7334100
fax. 22 7587824
kierownik.rodzinny@pruszkow.sr.gov.pl

(zabezpieczenia, poręczenia
majątkowe, wadia)

BGK O/Warszawa
PLN
USD
EUR
CHF
GBP

04 1130 1017 0021 1000 0190 0004
74 1130 1017 0021 1000 0190 0005
58 1130 1017 0021 1000 0190 0002
85 1130 1017 0021 1000 0190 0001
31 1130 1017 0021 1000 0190 0003

Zaliczki sądowe
(zaliczki na biegłego, kuratora)

BGK O/Warszawa

Każdorazowo przed wejściem do
Biura Obsługi Interesanta należy
pobrać numerek z sytemu kolejkowego

Pobranie numerka z systemu
numerkowego nie gwarantuje jego
obsługi, jeżeli jego wywołanie
miałoby nastąpić po czasie
wyznaczonym do obsługi interesantów.


INFORMACJA OGÓLNA

68 1130 1062 0000 0573 8120 0002

Dochody budżetowe
(opłaty sądowe, grzywny, opłaty
kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych, wieczystoksięgowych)

NBP O/Warszawa

-informacje dotyczące toczących
się postępowań w tutejszym Sądzie
za okazaniem dowodu osobistego
lub ważnej legitymacji służbowej;

24 1010 1010 0072 0122 3100 0000

- zamówienie i odbiór orzeczeń
sądowych;

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

- ustalenie sygnatury akt sądowych
(z wyłączeniem spraw, które nie
figurują w systemie);

45 1130 1017 0000 0573 8120 0005

- informacja o terminie i sali rozpraw;
- odbiór widzenia odbywa się we
wtorki i czwartki (wniosek o widzenie składamy w Biurze Podawczym);

- wydanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w rozprawie;
- podstemplowanie delegacji;
CZYTELNIA AKT
Czytelnia Akt realizuje wnioski o
udostepnienie akt sądowych złożone co najmniej w dniu poprzedzającym zapoznanie się z
aktami do godziny 15:30 (za datę
zamówienia akt za pośrednictwem
poczty elektronicznej poza godzinami urzędowania Sądu, przyjmuje
się najbliższy dzień roboczy).
Akta sądowe znajdujące się w Archiwum Zakładowym udostępniane są w terminie ustalonym przez
osobę obsługującą Czytelnię Akt.
Zamówienie akt do Czytelni Akt
możliwe jest:
a) pod numerami telefonów:
- I Wydział Cywilny 22 7334100
- II Wydział Karny 22 7334111
- III Wydział RiN 22 7334100
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod
adresem:
czytelniaakt@pruszkow.sr.gov.pl
W sytuacji gdy interesant nie stawił się do Czytelni Akt w prze-

ciągu 2 godzin od wskazanej lub
umówionej godziny, pracownik
zwraca akta na Wydział.

kackich i radcowskich po okazaniu
ważnej legitymacji służbowej.

Czytelnia przyjmuje i realizuje
wnioski o:
- udostępnienie akt sądowych,
w tym także akt archiwalnych;
- kserokopię z akt sprawy oraz
wydruków dokumentów z systemu
informatycznego.

Czytelnia akt jest miejscem przeglądania akt dla uprawnionych osób stron postępowania, pełnomocników
procesowych, oskarżonych, oskarżycieli posiłkowych, zaś za zgodą Przewodniczącego Wydziału dla osób
uprawionych, o których mowa w art.
525 k.p.c. oraz § 94 Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia
23.02.2007 r. Regulamin urzędowania
sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38
poz. 249 z 2007 r.).

Osoby oczekujące na akta przebywają poza pomieszczeniem Czytelni Akt.







Interesanci zgłaszający się osobiście,
obsługiwani są w kolejności wynikającej z numeru pobranego z systemu
kolejkowego. Dotyczy to także: adwokatów, radców prawnych, osób
niepełnosprawnych, kobiet w ciąży,
osób z dzieckiem w tym także z
dzieckiem niepełnosprawnym.

Biuro Obsługi Interesanta nie udziela
porad prawnych i informacji, które
naruszyłyby przepisy innych aktów
prawnych w tym m.in. o ochronie
danych osobowych. Przez poradę
prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informacją, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą
na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której
celem jest udzielenie wskazówek co
do sposobu przedstawienia, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy lub która
polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.



Akta sądowe udostępniane są po okazaniu dowodu osobistego lub innego
aktualnego dokumentu ze zdjęciem
umożliwiającego potwierdzenie tożsamości, a w przypadku adwokatów,
radców prawnych, aplikantów adwo-

BIURO OBSŁUGI
INTERESANTA
ul. Kraszewskiego 22
05-800 Pruszków

Strona internetowa Sądu:
www.pruszkow.sr.gov.pl
Portal Informacyjny:
http://portal.waw.sa.gov.pl
Portal Orzeczeń:
www.orzeczenia.ms.gov.pl

