Zarządzenie Nr 34 /2020
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Wojewódzkim
Sądzie Administracyjnym w Łodzi działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu
potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem
miasta Łodzi i niektórych powiatów województwa łódzkiego obszarem czerwonym

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów
administracyjnych (Dz. U . z 2019 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568), mając również
na względzie Zarządzenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Nr 52 /2020 z dnia
10 grudnia 2020 r., zarządza się, co następuje:
§1.
W zarządzeniu nr 29/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia
19 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Wojewódzkim
Sądzie Administracyjnym w Łodzi działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu
potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem miasta
Łodzi i niektórych powiatów województwa łódzkiego obszarem czerwonym § 1 pkt 6
otrzymuje brzmienie:
„6) Dostęp do akt zapewnia się w miarę możliwości w trybie elektronicznym na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt
sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie Sądu
www.lodz.wsa.gov.pl .
Czytelnia akt w WSA w Łodzi w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach
wznawia przyjmowanie interesantów, z zastrzeżeniem że:
a) akta udostępnia się w czytelni akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z
dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe,
b) akta udostępnia się po uprzednim uzgodnieniu terminu,
c) w czytelni akt jednorazowo może przebywać, poza pracownikami Sądu, 1 osoba nie
dłużej niż 2 godziny.
W związku z przywróceniem ograniczonego prawa dostępu do akt, Biuro Podawcze i Kasa
Sądu przyjmują pisma i wpłaty związane z udostępnieniem akt".
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
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