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ZARZĄDZENIE Nr 60/2021

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe

w Warszawie z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie: ograniczenia urzędowania Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-
Południe w Warszawie.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na 
podstawie przepisów art. 54 § 2 i art. 31 a. § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t.j.) a także w oparciu o 
wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości nr DNA-II.510.20.2020 r. z dnia 18 maja 
2020 r. oraz § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 z późn. zm.), rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 546) i aktualnej sytuacji w przedmiotowej 
sprawie zarządza się, co następuje:

§1 -

Ogranicza się od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 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, Państwowej Straży Pożarnej, CBA, ABW, CBŚP, SOP, służb 

ratunkowych jedynie do:

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w  Warszawie
ul. Terespolska 15 A, 03-813 Warszawa



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 przypadkach określonych w § 2 pkt 

2 do 6 i § 3 pkt 2 ;

3) osób odbywających praktyki w Sądzie (aplikanci, studenci).

§2.

Ogranicza się od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. pracę Biura 

Obsługi Interesanta, Czytelni Akt, Biura Podawczego i Kasy Sądu:

1) poprzez przyjęcie, jako zasady udzielania informacji telefonicznie lub z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

2) do udostępniania na czytelni akt spraw, po wcześniejszym telefonicznym 

umówieniu się, przy czym wprowadza się ograniczenie liczby interesantów 

mogących jednorazowo przebywać w czytelni maksymalnie do pięciu 

interesantów:

3) do wydawania odpisów i wypisów z akt za pośrednictwem wyłącznie operatora 

pocztowego; w wyjątkowych, niecierpiących zwłoki przypadkach możliwe jest 

wydanie dokumentów w budynku sądu na zarządzenie Przewodniczącego 

Wydziału lub sędziego referenta;

4) udzielania bezpośrednio informacji przez Biuro Obsługi Interesanta 

telefonicznie a w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym, także na miejscu; wprowadza się ograniczenie liczby 

interesantów mogących jednorazowo przebywać w biurze do trzech 

interesantów:

5) bezpośrednie przyjmowanie pism procesowych przez Biuro Podawcze 

odbywa się za pośrednictwem operatorów pocztowych a także na miejscu, 

przy ograniczeniu liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w 

pomieszczeniu biura do jednego interesanta:

6) przyjmowanie wpłat wyłącznie na rachunek bankowy sądu, a w szczególnych 

przypadkach tj. upływu terminów procesowych, także za pośrednictwem kasy.
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§3.

1) zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru 

Karnego można skierować drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź 

drogą pocztową.

2) od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. obsługę interesantów 

wnioskujących o informację z Krajowego Rejestru Karnego prowadzi się 

wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu -  tel. 22 5091150.

§4-

1. Zarządza się umieszczenie niniejszego Zarządzenie na stronie Sądu Rejonowego 

dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz budynku Sądu a także zobowiązuje się Państwa Przewodniczących 

Wydziałów i Kierowników komórek organizacyjnych - przełożonych pracowników 

tutejszych Sądów do zapoznania podległych pracowników o wprowadzonych 

procedurach mających na celu ochronę zdrowia pracowników Sądów z 

niniejszym zarządzeniem.

2. W przypadku wystąpienia incydentu z interesantem w powyższym zakresie, 

służby ochrony Sądu natychmiast powiadamiają dyrektora Sądu Rejonowego dla 

Warszawy Pragi -  Południe w Warszawie, celem podjęcia przez niego 

ostatecznej merytorycznej decyzji.

§5-
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