
Prezes 
Sądu Rejonowego 

dla Warszawy Pragi - Południe 
w Warszawie

Adm-021-86/21

Zarządzenie Nr 86/2021

z dnia 2.07.2021 roku

Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie

w sprawie czynności związanych z wykonywaniem doręczeń w systemie 

teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny).

na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.: Dz. U. z 2020, poz. 

2072) w zw. z § 132 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 

2019 r. -  Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141) 

zarządzam:

§1

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich 

w celu zabezpieczenia praw stron i uczestników postępowania -  w przypadku 

stosowania doręczenia według zasad określonych w art. 15zzs9 ust. 5 ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
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wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, z późn. zm.) -  

polecam:

1) umieszczanie na portalu informacyjnym łącznie z pismem, co do którego 

odstąpiono od doręczenia za pośrednictwem portalu informacyjnego, 

zarządzenia przewodniczącego, o którym mowa w wyżej wymienionym 

przepisie;

2) opatrywanie na portalu informacyjnym pisma, co do którego odstąpiono od 

doręczenia za pośrednictwem portalu informacyjnego, pouczeniem o treści:

„Niniejsze pismo umieszczone zostało na portalu informacyjnym w celach 

informacyjnych i nie wywołuje skutków procesowych; doręczenie wywołujące 

skutki procesowe na zarządzenie przewodniczącego dokonane zostanie 

według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -  Kodeks postępowania 

cywilnego'*

3) doręczanie łącznie z pismem, co do którego odstąpiono od doręczenia za 

pośrednictwem portalu informacyjnego, (w jednej przesyłce) zarządzenia 

przewodniczącego, o którym mowa w wyżej wymienionym przepisie.

w przypadku pism o których mowa w art. 15zzs9 ust. 2 zdanie 2 ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, z późn. zm.) -  

polecam:

1) opatrywanie na portalu informacyjnym pisma, które z mocy prawa nie podlega 

doręczeniu za pośrednictwem portalu informacyjnego, pouczeniem o treści: 

„Niniejsze pismo umieszczone zostało na portalu informacyjnym w celach 

informacyjnych i nie wywołuje skutków procesowych; doręczenie wywołujące 

skutki procesowe dokonane zostanie według przepisów ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. -  Kodeks postępowania cywilnego '*

2) doręczanie łącznie z pismem, które z mocy prawa nie podlega doręczeniu za 

pośrednictwem portalu informacyjnego, (w jednej przesyłce), pouczenia o 

treści: „Doręczenie wywołujące skutki procesowe, według przepisów ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. -  Kodeks postępowania cywilnego".

§2
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Polecam, w wypadku doręczania pism za pośrednictwem portalu informacyjnego, 

umieszczanie w prowadzonych w systemie informatycznym urządzeniach 

ewidencyjnych wygenerowanego elektronicznie dokumentu potwierdzającego 

doręczenie pisma adresatowi. Wygenerowany elektronicznie dokument potwierdzający 

doręczenie pisma adresatowi zamieszczony w urządzeniach ewidencyjnych, podlega 

niezwłocznemu wydrukowaniu i dołączeniu do akt sprawy.

§3

Polecam umieszczenie treści zarządzenia w budynku oraz stronie internetowej Sądu 

Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie.

§4

Zarządzenie wchodzi z dniem 3 lipca 2021 r.
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