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Zarządzenie Nr 14/20 
Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie 

z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie przeprowadzania dowodu na odległość (wideokonferencji) 

przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 365) w związku z § 30 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. poz. 1141) zarządzam co następuje:

§1
Przeprowadzanie dowodu na odległość w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie następuje przy zastosowaniu 
urządzeń technicznych gwarantujących łącznie poufność i integralność przekazu telekomunikacyjnego.

§2
Prezes Sądu Okręgowego prowadzi wykaz urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających 
przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym (Dz.U.2010.34.185), stanowiący załącznik 
do zarządzenia. Za aktualizację wykazu odpowiada Kierownik Oddziału Informatycznego.

§3
Zadania z zakresu rejestrowania wniosków o przeprowadzenie wideokonferencji, w tym rezerwacji terminów 
i prowadzenia harmonogramów dostępności urządzeń, o których mowa w § 1, zlokalizowanych w salach 
nr 18, 30, 35, 42, 116, 118, 119, 121, 122 i 218 Sądu, wykonują kierownicy sekretariatów wydziałów, 
w których dyspozycji pozostają ww. sale rozpraw.

§4
W przypadku konieczności przeprowadzenia dowodu na odległość za pośrednictwem urządzeń 
zlokalizowanych w sali nr 218 przez wydział nie będący dysponentem sali, kierownik sekretariatu tego 
wydziału dokonuje rezerwacji terminu w porozumieniu z Kierownikiem Sekretariatu II Wydziału Karnego, 
któremu przekazuje kopię wniosku w celu rejestracji.

§5
Kopie wniosków o przeprowadzenie wideokonferencji przekazywane są przez kierowników wydziałów 
do Kierownika Oddziału Informatycznego, który odpowiada za pomoc pracownikom wydziałów w obsłudze 
technicznej urządzeń, o których mowa w § 1, bądź zleca obsługę urządzeń podległym pracownikom Oddziału 
Informatycznego.

§6
Wnioski o przeprowadzenie wideokonferencji kierowane przez sądy rejonowe, przesyłane są według 
właściwości, do załatwienia właściwym sądom rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego 
w Rzeszowie.
Według tej samej zasady przesyłane są wnioski sądów okręgowych, w przypadku zamieszkania/przebywania 
świadka poza powiatem rzeszowskim, na obszarze właściwości danego sądu rejonowego.

§7
Za realizację wniosków kierowanych przez sądy okręgowe odpowiadają wydziały Sądu Okręgowego 
w Rzeszowie, które byłyby właściwe do rozpoznania danej sprawy.

§ 8
Przewodniczący właściwych wydziałów wskazują osoby do obsługi wideokonferencji.

§9
Traci moc Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie Nr 8/16, z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie 
przeprowadzania dowodu na odległość (wideokonferencji) przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie.

§10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na lokalnym portalu informacyjnym Sądu.
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