
 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 20/2022 

PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W SIEDLCACH  

z dnia 31 marca 2022 roku  

w sprawie rozpraw i posiedzeń jawnych prowadzonych na podstawie przepisów  
Kodeksu postępowania cywilnego  

przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku 
(posiedzenia  zdalne)   

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju 

sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku, poz. 2072 ze zm.) i art. 15zzs1 

ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 roku, poz. 2095  

ze zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1  

Niniejsze Zarządzenie reguluje sposób procedowania w sprawach prowadzonych 

na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w: I Wydziale Cywilnym,  

IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz w V Wydziale Cywilny Odwoławczym 

Sądu Okręgowego w Siedlcach przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 

przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu  

i dźwięku. 

§ 2 

Użyte na potrzeby niniejszego Zarzadzania terminy oznaczają: 

a) Sąd - Sąd Okręgowy w Siedlcach, 

b) sprawa cywilna - sprawa prowadzona na podstawie przepisów Kodeksu 

postępowania cywilnego,  

c) tryb zdalny - sposób prowadzenia rozprawy lub posiedzenia jawnego przy użyciu 

urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość  

z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, 

d) posiedzenie zdalne - rozprawa lub posiedzenie jawne w sprawie cywilnej 

prowadzone w trybie zdalnym, 

e) przewodniczący wydziału - przewodniczący:  I Wydziału Cywilnego, IV Wydziału 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i V Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu,  

f) sekretariat wydziału - sekretariat: I Wydziału Cywilnego, IV Wydziału Pracy  

i Ubezpieczeń Społecznych i V Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu, 

g) sędzia referent - sędzia referent sprawy cywilnej. 



 

 

§ 3 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, rozprawy i posiedzenia jawne w sprawach cywilnych 

prowadzone są w trybie zdalnym. 

2. Sędzia referent albo przewodniczący wydziału, wyznaczając termin rozprawy  

lub posiedzenia jawnego w sprawie cywilnej, kieruje ją do rozpoznania w trybie 

zdalnym. 

3. Od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można odstąpić tylko w przypadku, 

gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne,  

a ich przeprowadzenie w budynku Sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia  

dla zdrowia osób w nim uczestniczących. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, sędzia referent albo przewodniczący 

wydziału wydaje zarządzenie o przeprowadzeniu rozprawy lub posiedzenia jawnego  

z pominięciem trybu zdalnego.  

§ 4 

Sekretariat wydziału pozyskuje adresy poczty elektronicznej umożliwiające 

przesłanie linku do połączenia zdalnego i numery telefonów do kontaktu na wypadek 

trudności w nawiązaniu połączenia zdalnego z danych zawartych w: pismach 

procesowych załączonych do akt sprawy, bazie danych systemu biurowości sądowej 

firmy CURRENDA, bazie danych Portalu Informacyjnego, bazie danych Rejestru Osób 

Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (ROBUS). 

§ 5 

Na wypadek braku adresów poczty elektronicznej w dostępnych źródłach,  

o których mowa w § 4, sędzia referent albo przewodniczący wydziału wydając 

zarządzenie o doręczeniu stronie bądź jej pełnomocnikowi: 

a) w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji - pierwszej korespondencji 

sądowej po usunięciu braków formalnych pozwu i wniosku, 

b) w sprawach rozpoznawanych w drugiej instancji - wezwania do usunięcia 

braków formalnych środka zaskarżenia albo odpisu środka zaskarżenia,  

jednocześnie zarządza wezwanie strony bądź jej pełnomocnika do wskazania adresów 

poczty elektronicznej i numerów telefonu do kontaktu (zarówno strony, jak i jej 

pełnomocnika) oraz zawnioskowanych przez stronę świadków - pod rygorem 

osobistego udziału strony, jej pełnomocnika albo świadka w posiedzeniu zdalnym  

w budynku Sądu w terminie i miejscu jego wyznaczenia.  

§ 6 

Posiedzenia zdalne prowadzone są w Sądzie przy wykorzystaniu jednego  

z dwóch rodzajów oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji: Jitsi  

i AviaScopia.   

 



 

 

§ 7 

Sekretariat wydziału wykonując zarządzenie o wyznaczeniu terminu posiedzenia 

zdalnego: 

1) doręcza w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa wezwania  

i zawiadomienia dla osób uczestniczących w posiedzeniu zdalnym, 

2) generuje link do połączenia zdalnego w generatorze linków dostępnym w sieci 

SWOR Sądu i przesyła go na adresy poczty elektronicznej osób wezwanych  

i zawiadomionych o terminie posiedzenia zdalnego, ustalone w sposób wskazany 

w § 4 i § 5 niniejszego Zarządzenia, 

3) wraz z linkiem, o którym mowa w ust. 2), sekretariat wydziału przesyła również 

linki: „Instrukcja uczestnictwa w rozprawie przeprowadzonej za pośrednictwem 

Jitsi” i „Zestaw dobrych praktyk uczestnika wideokonferencji” dostępne na stronie 

Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, 

4) rekomendowane jest generowanie indywidualnych linków do przeprowadzenia  

każdego kolejnego terminu posiedzenia zdalnego w danej sprawie, 

5) w treści wezwań i zawiadomień, o których mowa w ust. 1), sekretariat wydziału 

zamieszcza informację o przeprowadzeniu posiedzenia zdalnego oraz informację 

o przesłaniu linku do połączenia zdalnego, wskazując, na jaki adres poczty 

elektronicznej link został przesłany oraz poucza o możliwości przesłania linku  

do połączenia zdalnego na inny adres poczty elektronicznej, o ile zostanie  

on wskazany w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania/zawiadomienia,  

6) na wypadek braku możliwości pozyskania adresu poczty elektronicznej i  numeru 

telefonu do kontaktu osoby wezwanej lub zawiadomionej w sposób wskazany  

w § 4 i § 5, sekretariat wydziału kierując wezwanie lub zawiadomienie o terminie 

posiedzenia zdalnego jak w ust. 1), jednocześnie wzywa daną osobę do wskazania 

adresu poczty elektronicznej umożliwiającego przesłanie linku do połączenia 

zdalnego w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania - drogą pocztową lub 

drogą elektroniczną na wskazany w wezwaniu adres poczty elektronicznej Sądu  

- pod rygorem osobistego udziału w posiedzeniu zdalnym w terminie i miejscu 

jego wyznaczenia, 

7) po udostępnieniu adresu poczty elektronicznej w sposób wskazany w ust. 6), 

sekretariat wydziału niezwłocznie przesyła na ten adres link do posiedzenia 

zdalnego, jak też linki, o których mowa w ust. 3, 

8) przesyłając link do posiedzenia zdalnego, sekretariat wydziału zwraca się  

o nadesłanie zwrotnego potwierdzenia odbioru wiadomości, 

9) wydruk potwierdzenia wygenerowania linku do połączenia zdalnego oraz 

wydruki korespondencji elektronicznej, o której mowa w niniejszym paragrafie, 

sekretariat wydziału załącza do akt sprawy. 

§ 8 

Pozyskane adresy poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych 

wprowadzane są do bazy danych systemu biurowości sądowej firmy CURRENDA. 



 

 

§ 9 

Na wniosek strony lub osoby wezwanej zgłoszony na co najmniej 5 dni przed 

wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego, Sąd zapewni jej możliwość udziału  

w posiedzeniu zdalnym w budynku Sądu, jeżeli strona lub osoba wezwana  wskaże  

we wniosku, że nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających udział  

w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem Sądu.  

§ 10 

Na wpadek osobistego stawienia się strony albo osoby wezwanej  

lub zawiadomionej o terminie posiedzenia zdalnego, jak też na wypadek osobistego 

stawienia się publiczności, Sąd umożliwi wymienionym osobom udział w posiedzeniu 

zdalnym w budynku Sądu.  

§ 11 

Przebieg posiedzenia zdalnego jest rejestrowany w systemie ReCourt.  

§ 12 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2022 roku. 

§ 13 

Zarządzenie podlega opublikowaniu poprzez jego zamieszczenie w sieci SWOR 

Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Sądu.  
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