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zAR ZENIE

PREZESA SĄDU REJONOWEZCZECIN - CENTRUM W

CZECINIE

2 dnia 11 czerwca 2015 roku nr A=021" 15/15

w sprawie utworzenia Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego Szczecin CEP?

Centmm w Szczecinie

l

Na podstawie art 22 § l pkt l ppkt a) ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju

sądów powszechnych (t.j.: Dz. U. z 2015 roku, póz. 133) tworzę z dniem 29 czerwca 2015

roku Portal Iitifotmfflcyjitiy Sądu Re|omt0iwego Szczecin ° Cecitmm w Sscsecinie.

2

Uruchomienie Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie

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 Apelacyjnym

w Szczecinie oraz sądami działającymi w jego obszarze.
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Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: M^^n^zman^ .^ov. 1.
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l. Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego
Szczecin - Centrum w Szczecinie szczegółowo określa Regulamin, który stanowi załącznik
Nr l do Zarządzenia.

2. Regulamin podlega publikacji na stronie Portalu Informacyjnego.

5

l. Za prawidłową weryfikację danych podanych we "Wniosku o rejestrację konta" z ważnym
dokumentem tożsamości odpowiadają Kierownicy Sekretariatów Sądu Rejonowego
Szczecin - Centrum w Szczecinie albo Kierownik Biura Obsługi Interesantów lub
upoważnieni przez nich pracownicy sekretariatu.

2, Kontrolę nad prawidłową aktywacją konta użytkownika polegającą na weryfikacji
poprawności danych ptzedstawtonych we wniosku 2 danymi zawartymi w aktach sprawy ?

wykonują Kierownicy Sekretariatów Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie
lub upoważnieni prze2 nich pracownicy sekretariatu.

3. Ptzewodniczący I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Cywilnego, III Wydziału Cywilnego ;

IV Wydziału Karnego, V Wydziału Karnego, VI Wydziału Egzekucyjnego, VII Wydziału
Karnego, VIII Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IX Wydziału Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, X Wydziału Gospodarczego, XI Wydziału Gospodarczego oraz Kierownicy
Sekretariatów tych Wydziałów czuwają nad poprawnością umieszczenia danych w Portalu
Informacyjnym.

4. Pracownik sektetariatu odpowiedzialny za odnotowywanie w repertorium wydanego
postanowienia lub zarządzenia podlegającego publikacji w Portalu Informacyjnym w
momencie odnotowywama takiej czynności i wprowadzenia jej treści do systemu
bi urcwosci elektronicznej zatwtetdza jej publikację w portalu, chyba że uprzednio jui f-J

z

zatwierdzono jej publikację przez sędziego, refetendarza albo innego pracownika
sekretariatu, w zależności od ustalonej organizacji ptacy w danym Wydziale.

5. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy zarządzeniem sędziego wyłączono możliwość udostępnienia tej

2



czynności za pośrednictwem Portalu Infomiacypego, w szczególności w wypadkach

określonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i

świadka (Dz. U. ż 2015 roku, po2. 21).

6

Kierownik Oddziału Informatycznego bieżąco weryfikuje poprawność funkcjonowania Portalu

Informacyjnego i odpowiada za jego prawidłowe działanie.

7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2015 roku i podlega publikacji na stronie

internetoweJ Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie.
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