
Zarządzenie: 

1. Treść zarządzenia Adm-0000-15/15 z dnia 31 grudnia 2015 r. podać do 
wiadomości pracowników komórek zajmujących się obsługą interesantów za 
pośrednictwem kierowników tych komórek oraz poprzez umieszczenie treści 
w wewnętrznej siedzi na dysku „Zarządzenia" w Sądzie Rejonowym w 
Puławach. 

2. Ankiety wyłożyć w punktach obsługi interesantów, o których mowa w 
zarządzeniu. 

3. Ankiety udostępnić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Puławach. 
4. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są przedstawiać ankiety 

do wypełnienia interesantom i udzielać instrukcji na temat ich wypełnienia. 

Puławy,^ grudnia 2015 r. 
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Adm-0000-15 /15 

ZARZĄDZENIE 

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Puławach 

W celu monitoringu zwiększenia stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru 

sprawiedliwości i realizacji planu działalności Sądu Rejonowego w Puławach, w oparciu o 

Strategię modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020 zarządzamy, co 

następuje: 

§1 

Wprowadzamy procedurę monitoringu jakości świadczonych usług w Sądzie Rejonowym w 
Puławach i zadowolenia obywateli z poziomu obsługi w Punktach Obsługi Interesantów. 

§2 

1. Monitoring polegać będzie na anonimowym wypełnieniu ankiety stanowiącej załącznik 

nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Miernikiem jest wartość procentowa obywateli pozytywnie oceniających 

funkcjonowanie komórek obsługujących interesantów. 

3. Badanie prowadzone będzie w sposób ciągły. 

4. Ankiety udostępnione będą w: 

a) Biurze Obsługi Interesantów 

b) Czytelni Akt 

c) Biurze Podawczym 

d) Sekretariacie Wydziału Ksiąg Wieczystych. 



5. Ankiety należy wrzucać do skrzynek ankietowych udostępnionych w budynkach Sądu 
Rejonowego w Puławach. 

6. Ankiety podlegają comiesięcznej analizie przez kierownictwo sądu. 
7. Do dnia 1-go każdego miesiąca upoważniony pracownik Oddziału Administracyjnego 

opróżni skrzynki ankietowe i przekaże ankiety Kierownikowi Oddziału 
Administracyjnego. 

8. W oparciu o raporty będą dokonywane usprawnienia oraz ocena działania Sądu 
Rejonowego w Puławach w zakresie świadczonych usług publicznych i działalności 
punktów obsługi interesantów. 

Nadzór nad badaniem sprawować będzie Kierownik Oddziału Administracyjnego. 

Celem ustalenia jednolitych wzorców postępowania dla pracowników zajmujących się obsługą 
interesantów wprowadzamy do stosowania w tutejszym sądzie zalecenia w kwestii standardów 
obsługi interesantów, opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, stanowiące załącznik 
nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§4 

§5 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

c 

Załącznik nr 1 - ankieta 

Załącznik nr 2 - standardy 


