
Zarządzenie Nr 2112020

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznie

z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie przesylania do Sądu Rejonowego w Piasecznie treści środków odwoławczych i
wniosków o sporządzęnie uzasadnienia za pomocą poczty elektronicznej

Napodstawieart,22§I pkt 1lit. aibw zw.zart.9a§ 1wzw. Zart.8pkt}olazut.3ta§ 1pkt 1

i 3 i art. 54 § 2 ustawy z dnia27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z2020,

poz. 365 tj.), w związkv z rozpotządzeniem Ministra Zdrowia z dnta 13 marca 2020 t. w sprawie

ogłoszenia na obszatzę Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagtożenia epidemicznego (Dz.U.

2020.433), w związku z rozprzęstrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 zatządza się, co
następuje:

§1
1. Zobowiązuje się pracowników Oddziału Administracyjnego lub innego upowaznionego

pracownika do dokonywania wydruków treści pism procesowych zawierających środki

zaskatżęnia i wnioski o sporządzenie uzasadnienia, zawartych w e-mailach przesyłanych na

adres e-odwolania@,piaseczno.sr.gov.pl, o ilę są one dołączone do ę-maila w oddzielnym

pliku w formacie .pdf. Załączniki wskazane w treści pisma nie podlegają wydrŃowi.
2. Pracownicy sądu po dokonaniu wydruku jak w ust. 1 potwierdzają wpłynięcie pisma do

Sądu Rejonowego w Piasecznte poprzez przystawienie prezentaty Sądu zę wskazaniem daty

i godziny łvpływu.
3. Jako datę i godzinę wpływu przyjmuje się datę i godzinę wydruku.

4. E-maile przysłane do godz. 14,00 w dni robocze podlegają wydrukowi w tym samym dniu,

przysłane po godz. 14.00 podlegają wydrukowi w kolejnym dniu roboczym,przesłane w dni

wolne od pracy podlegają wydrukowi w pierwszym dniu roboczym.

5. E_maile, o których mowa w ust. 1 nie podlegają usuwaniu ze skrzynki mailowej.

6. W dniu przystawieniaptezentaty Sądu, albo najpóźniej w następnym dniu roboczym skarruje

się pierwszą stronę pisma z prezentatą Sądu i przesyła się skan ę-mailem na adres ę-

mailowy, z którego pobrano treśó pisma do wydruku.
7. Potwierdzone prezentatą środki zaskarżęnia i wnioski o sporządzenie uzasadnienia

przekazuje się do właściwych wydziałów.

§2
Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej sądu oraz na budynku sądu.

§3
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem 26 mwca2020 r. oraz obowiązuje do odwołania.

Prezes

Sqdu Rejonowego w Piasecznie

Dyrektor



Do wiadomości:

1. Prezes Sądu Apelacyjnego rv Warszawie
2. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie
3. Prokurator Regionalny w Warszawie
4. Prokurator Okręgowy w Warszawie
5. Prokurator Rejonowy w Piasecznie
6. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
7. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
8. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
9. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Piasecznie
10. Przewodnlczący orazZastępcy Przewodniczących Wydziałów I-IV Sądu Rejonowego w Piasecznie
1 1. Sędziowie Sądu Rejonorvego w Piasecznie
l2. Kierownicy oraz Zastępcy Kierowników Wydziałów, Sekcji i Oddziału Administracyjnego Sądu

Rej onowego w Piasecznie


