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ZARZĄDZENIE Nr 28 / 2020 

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe 

w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie: ograniczenia do spraw pilnych urzędowania Sądu Rejonowego dla 
Warszawy Pragi -  Południe w Warszawie z możliwością przedłużenia.

Stosownie do postanowień art. 54 § 2 i art. 31 a § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020, 365 t.j.) zarządza się, co następuje:

§ 1-

Ogranicza się od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. wstęp do budynku

Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolskiej

15a dla osób nie będących pracownikami sądu, Prokuratury, Policji, Straży

Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, CBA, ABW, CBŚP, SOP jedynie do:

1) stron i ich pełnomocników -  w dniach wyznaczonych na czynności, w których 

mogą brać osobisty udział,

2) innych osób -  wezwanych na dany dzień do osobistego stawiennictwa lub 

zamierzających wziąć udział w określonej ściśle sprawie w charakterze 

publiczności lub umówionych telefonicznie do zapoznania się aktami w 

przypadkach określonych w § 3 pkt 1 zarządzenia,

§ 2.

Ogranicza się od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. pracę Biura Obsługi 

Interesantów, Czytelni Akt, Biura Podawczego i Kasy Sądu:
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1) do udostępniania na czytelni akt spraw, w których wyznaczone będą we 

wskazanym wyżej okresie posiedzenia jawne oraz w których -  w okresie od 13 

marca 2020 r. do dnia 3 kwietnia 2020 r. -  upływa termin do wniesienia środka 

odwoławczego,

2) do przyjmowania pism procesowych głównie za pośrednictwem operatorów 

pocztowych,

3) do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy sądu,

4) do wydawania odpisów i wypisów z akt jedynie za pośrednictwem operatora 

pocztowego; w wyjątkowych niecierpiących zwłoki przypadkach możliwe jest 

wydanie dokumentów w budynku sądu na zarządzenie Przewodniczącego 

Wydziału,

5) do udzielania informacji wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystaniem środków 

informacji elektronicznej.

1) Wstrzymuje się od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. bezpośrednią 

obsługę interesantów wnioskujących o informację z Krajowego Rejestru Karnego.

2) Zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru 

Karnego można skierować drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą 

pocztową.

Zarządza się umieszczenie niniejszego Zarządzenia na stronie Sądu Rejonowego 

dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§5 .

Traci moc Zarządzenie nr 27/20 Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 12.03.2020

r. w sprawie ograniczenia do spraw pilnych urzędowania Sądu Rejonowego dla 

Warszawy Pragi -  Południe w Warszawie z możliwością przedłużenia.

§ 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r.
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§ 6.
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