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Strona główna

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
NIP 676-10-43-368

Komunikat
Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych

Komunikat
W nawiązaniu do Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w
Krakowie w dnia 16 maja 2018 roku, w którym ustalono 1 czerwca 2018 roku dniem wolnym od
pracy za odpracowaniem w sobotę 30 czerwca 2018 roku, informujemy, że:
KASA
zlokalizowana w siedzibie sądu ul. Przy Rondzie 7
w dniu 30 czerwca 2018 r. będzie nieczynna,
natomiast w piątek 29 czerwca 2018 r. będzie czynna do godziny 13:30.
KASA
zlokalizowana w budynku w Proszowicach
przy Wydziale V Ksiąg Wieczystych, ul. Kosynierów 28
w dniach 29-30 czerwca 2018 r. będzie nieczynna.

Komunikat
Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej
Huty w Krakowie w dnia 16 maja 2018 roku ustalono 1 czerwca 2018 roku dniem wolnym od pracy
za odpracowaniem w sobotę 30 czerwca 2018 roku.
Przyjmowanie stron w pracującą sobotę będzie odbywało się jak w każdy inny dzień tygodnia – od
wtorku do piątku.

Komunikat
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
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opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Komunikat dotyczący obsługi Telefonicznego Biura Obsługi Interesantów
Celem usprawnienia obsługi i skrócenia czasu oczekiwania na połączenie z pracownikami
Telefonicznego Biura Obsługi Interesantów wprowadzone zostają zmiany limitu
udzielanych informacji w czasie jednej rozmowy telefonicznej do maksymalnie 5 spraw.
Jednocześnie zostaje ograniczony limit oczekujących w kolejce na połączenie do 15 osób.

Komunikat

Komunikat dotyczący sprawy o sygn. akt III Nsm 1504/15/N

Komunikat
Komunikat w sprawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz
zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych .
Komunikat w sprawie zniesienia VIII Wydziału Karnego

Komunikat Specjalny

Informuję, że w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być
wnoszone drogą elektroniczną. W obecnym stanie prawnym pisma tak przesłane nie
wywołują skutków prawnych.

Prezes Sądu Rejonowego
dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie
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Informacji we wszystkich sprawach udziela

Biuro Obsługi Interesanta - szczegóły kliknij tutaj

Poziom 0 (parter - przy głównym wejściu budynku)

tel.: 12 619 50 86

tel.: 12 619 57 70

Ocena satysfakcji interesanta - ankieta

Godziny przyjęć interesantów:

w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 18:00

od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00

Punkty Informacyjne czynne są:

w poniedziałki od godz. 7:45 do godz. 18:00
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od wtorku do piątku od godz. 7:45 do godz. 15:30

Dziennik podawczy urzęduje:

w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00

Czytelnia akt:

Czynna w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 18:00, od wtorku do piątku w godzinach:
8:00 - 15:00. Akta można przeglądać wyłącznie w czytelni - pokój E-217, pawilon E
(piętro II) w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 18:00, od wtorku do piątku w godz.
8.00 - 15.00, po wcześniejszej telefonicznej lub osobistej rezerwacji w sekretariacie
danego Wydziału. - szczegóły kliknij tutaj.

Kasa zlokalizowana w siedzibie sądu ul. Przy Rondzie 7:
Kasa przyjmuje wpłaty i wypłaty:
- od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00
- w ostatni dzień roboczy miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:30
przerwy: pierwsza 11:45 - 12:00, druga 14:00 - 14:15
tel. 12 619-55-13

Kasa zlokalizowana w budynku w Proszowicach przy Wydziale V Ksiąg Wieczystych, ul.
Kosynierów 28:
Kasa przyjmuje wpłaty i wypłaty w dni robocze:
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- w poniedziałki od godz. 9:00 do godz. 18:00
- od wtorku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00
- w ostatni dzień roboczy miesiąca jest nieczynna
tel. 12 347-37-03 lub 12 386-10-30 wew. 203

Dojazd do sądu.

Linie autobusowe - 115, 124, 125, 128, 152, 182, 184, 192, 424, 425, 501, 502, 522

Linie tramwajowe - 4, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 40, 50, 51

Wskazówki dla trasy pieszej z dworca kolejowego kliknij tutaj: "Dworzec Główny PKP
Kraków"

Wskazówki dla trasy pieszej z dworca autobusowego kliknij tutaj: "Dworzec Autobusowy
PKS Kraków"

Pokaż Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na większej mapie
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