
SAD REJONOWY w SIEDLCACH 
L.dz. A-0010 - 57/2019 

Zarządzenie Nr 54/2019 
Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach 

z dnia 30 sierpnia 2019 roku 

w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego 
sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej, określenia typów spraw 

wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism 
podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym 

Na podstawie  art.  22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) w związku z § 132 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin 
urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141) zarządza się  co 
następuje: 

§ 1 

W Sądzie Rejonowym w Siedlcach udostępnia się  dane o sprawie, treści protokołów i 
pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z 
obszaru apelacji lubelskiej na zasadach określonych w Regulaminie Portalu 
Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej wprowadzonym 
zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie nr 82/2019 z dnia 31 lipca 
2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów 
powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej. 

§ 2  

Funkcjonowanie Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Siedlcach ma na celu 
ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących 
przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a 

także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji jakie znajdują  się  w 
oprogramowaniu wspomagającym biurowość  sądową  w sprawach rozpoznawanych 
przed Sądem Rejonowym w Siedlcach. 

§ 3  

Wprowadza się  wykaz typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich 
publikacji przez Sąd Rejonowy w Siedlcach w Portalu Informacyjnym sądów 
powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej w brzmieniu ustalonym w Załączniku 
nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4  

Wprowadza się  wykaz pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji 
przez Sąd Rejonowy w Siedlcach w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych z 
obszaru apelacji lubelskiej w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 2 do niniejszego 
Zarządzenia. 



§ 5 

Portal informacyjny dostępny jest pod adresem: https:/ /portal.lublin.sa.gov.pl  

g6 

Za prawidłową  weryfikację  danych podanych we „Wniosku o rejestrację  
konta" z ważnym dokumentem tożsamości i aktywację  konta użytkownika 
odpowiadają  pracownicy Biura Obsługi Interesanta. 

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego II Wydziału Karnego, III Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń  Społecznych, V Wydziału 
Gospodarczego Sądu Rejonowego w Siedlcach oraz Kierownicy sekretariatów tych 
wydziałów czuwają  nad poprawnością  umieszczania danych w Portalu 
Informacyjnym. 

§ 7  

Zobowiązuje się  Administratora systemu informatycznego - Pana Artura Grzywacza 
do bieżącego weryfikowania poprawności funkcjonowania Portalu Informacyjnego 
Sądu Rejonowego w Siedlcach (w zakresie nadanego dostępu). 

§ 8  

Uchyla się  Zarządzenie nr 29/2018 Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 21 
maja 2018 roku. 

§ 9  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2019 roku i podlega publikacji 

na portalu wewnętrznym, stronie internetowej Sądu Rejonowego w Siedlcach (oraz 

Portalu Informacyjnym. 

Sądu 
PREZES  

o w  Siedlcach 

Jol&nTa Warsz 

Do wiadomości i stosowania: 

- Przewod. i Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego; 

- Przewod. i Kierownik Sekretariatu II Wydziału Karnego; 
- Przewod. i Kierownik Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich; 
- Przewod. i Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Pracy; 
- Przewod. i Kierownik Sekretariatu V Wydziału Gospodarczego; 
- Kierownik Biura Obsługi Interesanta; 
- Administrator Systemu Informatycznego — Pan Artur Grzywacz; 
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji — Paweł  Pogorzelski. 



Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 54/2019 
Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach 

z dnia 30 sierpnia 2019 roku 

Wykaz typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia publikacji 

Sądu Rejonowego w Siedlcach 

Sąd Rejonowy w Siedlcach publikuje w Portalu Informacyjnym dane dotyczące spraw 
sądowych z nw. wydziałów w zakresie: 

I Wydział  Cywilny - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu 
01.01.2010 z repertoriów: 

a) Co 
b) Cps 
c) C 
d) Ns 
e) Nc 

II Wydział  Karny - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu po dniu 
01.01.2014 z repertoriów: 

a) K 

b) Kop 

c) Ko 

d) Kp 

e) W 

III Wydział  Rodzinny i Nieletnich - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone 

Po dniu po dniu 01.01.2014 z repertoriów: 

a) RCo 

b) Nmo 

c) Opm 

d) Op 

e) Alk 

f) Cps 
g) RNc 
h) Nkd  
i) Nw 

j) RC 

k) RNs 
1) Nsm 

IV Wydział  Pracy i Ubezpieczeń  Społecznych - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały 

zakończone po dniu po dniu 01.01.2014 z repertoriów: 

a) P 



b) Po 
c) Np. 
d) U 
e) Uo 
f) Pupr 

V Wydział  Gospodarczy - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu 
Po dniu 01.01.2010 z repertoriów: 

a) GNc 
b) GCps 
c) GCupr 
d) GC 
e) GNs 
f) GCo 

VII Wydział  Karny - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu po dniu 
01.01.2014 z repertoriów: 

a) K 

b) Ko 

c) Kp 
d) W 

WI  PREZES 
Sądu ejo o ego w Siedlcach  

Jo  ta Warsz 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2019 
Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach 

z dnia 30 sierpnia 2019 roku 

Wykaz pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji 
w Portalu Informacyjnym 

Sądu Rejonowego w Siedlcach 

Sąd Rejonowy w Siedlcach wyłącza czasowo od publikacji w Portalu Informacyjnym pisma: 

	

I. 	dla I Wydziału Cywilnego: 
a) postanowienie o zabezpieczeniu powództwa - do czasu wykonania 

postanowienia doręczonego jednej ze stron, tj. wykonania go przez komornika 
lub złożenia zażalenia przez dłużnika po otrzymaniu przez niego postanowienia 
z Wydziału Ksiąg Wieczystych lub po upływie terminu do złożenia zażalenia; 

b) postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności - do czasu złożenia zażalenia 
lub wykazania, że upłynął  termin na złożenie takiego zażalenia tj. do czasu 
dowiedzenia się  przez dłużnika o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym; 

c) postanowienie o wydaniu dalszego tytułu wykonawczego - do czasu złożenia 
zażalenia lub wykazania, że upłynął  termin na złożenie zażalenia tj. do czasu 
dowiedzenia się  przez dłużnika o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym; 

	

II. 	dla IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń  Społecznych: 
a) postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia - w terminie 3 miesięcy od daty 

wydania postanowienia; 

dla Wydziału Gospodarczego: 
a) postanowienie o zabezpieczeniu powództwa - do czasu wykonania 

postanowienia doręczonego jednej ze stron, tj. wykonania go przez komornika 
lub złożenia zażalenia przez dłużnika po otrzymaniu przez niego postanowienia 
z Wydziału Ksiąg Wieczystych lub po upływie terminu do złożenia zażalenia; 

b) postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności - do czasu złożenia zażalenia 

lub wykazania, że upłynął  termin na złożenie takiego zażalenia tj. do czasu 

dowiedzenia się  przez dłużnika o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym; 

c) postanowienie o wydaniu dalszego tytułu wykonawczego - do czasu złożenia 

zażalenia lub wykazania, że upłynął  termin na złożenie zażalenia tj. do czasu 

dowiedzenia się  przez dłużnika o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. 

R ZES 
Sądu Renc,w Siedlcach 

ola 	rsz 
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