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Częstochowa, dnia 12 lipca 2021 roku 

 

SĄD OKRĘGOWY  
W CZĘSTOCHOWIE 

              
PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO 

 

Adm-0000-19.2021 
 

 
 

Zarządzenie nr 19/2021 

Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie 

z dnia 12 lipca 2021 roku  

w sprawie wysyłania pism sądowych bez podpisu własnoręcznego 

 

 

Na podstawie art. 22  § 1 pkt 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. t.j. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.) oraz § 21 ust. 6 i 7 

zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania 

sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z 19 czerwca 

2019 r. (Dz. Urz. MS z 2019 r., poz. 138 ze zm.) zarządzam co następuje: 

 

§1  

W Sądzie Okręgowym w Częstochowie (i w Sądach Rejonowych  

w Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu) wprowadzam możliwość 

wysyłania pism sądowych bez własnoręcznego podpisu w odniesieniu  

do pism wskazanych w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów 

sądowych oraz innych działów administracji sądowej, to jest  

w stosunku do: 

1) wezwań, 

2) zawiadomień, 

3) zarządzeń o zwrocie pisma w tym również pozwu i wniosku, 

4) nakazów zapłaty wydanych w postępowaniu upominawczym  

na podstawie przepisów k.p.c., 

5) wyroków nakazowych wydanych na podstawie przepisów k.p.k. i k.p.w., 

6) postanowień niezaskarżalnych środkiem odwoławczym (od których środek 

odwoławczy w ogóle nie przysługuje i nie przysługiwał - nie dotyczy postanowień 

od których środek taki przysługiwał, ale na skutek jego rozpoznania nie 

przysługuje już wobec wyczerpania trybu odwoławczego), 

7) pism przewodnich, przy których przesyłane są odpisy pism doręczanych przez 

sąd, 

8) pouczeń, 

a ponadto w stosunku do: 
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9) nakazów doprowadzeń. 

 

§2  

W Sądzie Okręgowym w Częstochowie  (i w Sądach Rejonowych  w Częstochowie,  

w Lublińcu, w Myszkowie, w Zawierciu) rozszerzam katalog pism, które mogą być 

wysyłane bez podpisu w trybie doręczeń z art. 15 zzs9 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. t.j. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) w sprawach rozpoznawanych 

według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego o: 

1)  postanowienia,  

2)  postanowienia z uzasadnieniami,  

3)  wyroki,  

4)  wyroki z uzasadnieniami,  

5) zarządzenia o zwrocie pism z uzasadnieniami,  

6) protokoły.   

 

§3 

Zarządzenie niniejsze nie ma zastosowania, gdy przepisy szczegółowe ustaw bądź 

rozporządzeń wymagają zamieszczenia podpisu pod określonym pismem sądowym 

oraz dla przypadków wydawania odpisów i wypisów na wniosek uprawnionych osób. 

Zarządzenie nie obejmuje przesyłania odpisów orzeczeń będących tytułami 

wykonawczymi oraz wydanych w sprawach karnych i o wykroczenia orzeczeń 

podlegających wykonaniu.  

 

§ 4 

Pisma wysyłane bez podpisu w trybie § 1 niniejszego zarządzenia powinny być 

opatrzone informacją o treści: „Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego 

na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 

2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz 

innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym 

systemie teleinformatycznym”.  

 

§5 

Pisma wysyłane bez podpisu w trybie § 2 niniejszego zarządzenia powinny być 

opatrzone informacją o treści: „Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego 

na podstawie § 21 ust. 6 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 

2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz 

innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym 

systemie teleinformatycznym oraz Zarządzenia nr 19/2021 Prezesa Sądu 

Okręgowego w Częstochowie z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie wysyłania pism 

sądowych bez podpisu własnoręcznego”.  

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16786199?cm=DOCUMENT
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§ 6 

Pismo sądowe, a w razie przesłania odpisu orzeczenia pismo przewodnie, przy 

którym przesyłany jest odpis, powinno zawierać wskazanie danych osoby, która  

w sytuacji wymienionej w § 21 ust. 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów 

sądowych oraz innych działów administracji sądowej podpisałaby pismo. Nie stosuje 

się w tym przypadku wskazanego w § 26 ust. 1 tego zarządzenia wymogu 

zamieszczenia pieczęci urzędowej oraz poświadczania za zgodność z oryginałem,  

a także wymogu podpisania pozostawionej w aktach kopii wysłanego pisma,  

o którym mowa w § 20 tego zarządzenia. 

 

§7 

Uchylam Zarządzenie nr 43/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 

3 grudnia 2019 roku w sprawie wdrożenia wysyłania pism sądowych bez podpisu 

własnoręcznego (Adm-0000-43.2019).  

 

§8 

Umieszczenie treści zarządzenia na stronie internetowej BIP Sądu Okręgowego  

w Częstochowie.  

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2021 roku.  

 

 

 

 

 

Prezes Sądu Okręgowego 

w Częstochowie 

 

SSO Rafał Olszewski 

 

/na oryginale właściwy podpis/ 

  

 

 

 

 

  
 


