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Łańcut, dnia 27 maja 2020 roku

ZARZĄDZENIE nr 0212-10//20
Prezesa Sądu Rejonowego w Łańcucie
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie
z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników
Sądu oraz osób przebywających w budynku Sądu w związku z rozpowszechnianiem się
na terenie kraju wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID - 19.

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20
marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U poz. 491). działając na
podstawie art. 9a § 1, art. 22 § 1, art. 54 § 2 oraz 31 a § 1 i 3 Ustawy z dnia 27 lipea 2001 roku Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. 2020 poz. 365 tj.). a także mając na względzie rekomendacje Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja
2020 roku DNA-II.510.20.2020 oraz wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego, dla
funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-Co V-2 w Polsce

zarządza

się

co

następuje:

Zasady ogólne
§1
1. Ustala się godziny urzędow ania Sądu od 7.30 - 15.30.
2. Od dnia 1 czerwca 2020 roku przywrócona zostaje w ograniczonym zakresie obsługa
interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Czytelni a k t .
3. Od dnia 1 czerw ca 2020 roku przywrócone zostają w ograniczonym zakresie rozprawy
i posiedzenia jaw ne (zm niejszona do użytku liczba sal rozpraw).
4. Dopuszczalna liczba osób z zewnątrz przed salami rozpraw: Nr 013 - 4 osoby, Nr 201

- 5 osób, nr 205 - 5 osób.
5. Zawiesza się do odwołania przyjęcia interesantów w Kasie Sądu. W szelkie wpłaty na
kontro sum

na zlecenie i sum depozytowych należy wpłacać na konta Sądu

Okręgowego w Rzeszowie z dopiskiem sygnatury oraz nazwy Sądu Rejonowego
w Łańcucie. Numery kont bankowych znajdują się na stronie BIP SR w Łańcucie.
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§2

1. W budynku Sądu może przebywać jednocześnie 2 interesantów na BOI i w Czytelni
akt.
2. Powyższy lim it nie dotyczy osób wezwanych i zawiadom ionych na rozprawy' lub
posiedzenia jawne.
3. Wstęp do budynku Sądu tylko za okazaniem wezwania lub zaw iadom ienia na 10 minut

przed wyznaczoną godziną lub przewidzianą godziną do wizyty w Czytelni akt.
W przypadku wcześniejszego przybycia koniecznym będzie oczekiwanie na zewnątrz
budynku.
4. Zaleca się nie przychodzenie do budynku Sądu interesantów z osobami małoletnimi
oraz ze zbędnym bagażem .
5. Kontroli liczby osób wchodzących do budynku Sądu dokonują pracownicy ochrony.

W zakresie obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów, załatwiania spraw
administracji sądowej:

§3
1. Obsługa interesantów w punktach obsługowych odbywa się w godzinach urzędowania
Sądu
2. Skargi do Prezesa Sądu składane są wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy
zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie. Nie przyjm uje się
osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg adm inistracyjnych.
3. Nie prowadzi się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów.

§4
Poruszanie się osób wezw anych i zawiadom ionych oraz interesantów w budynku Sądu
dopuszczalne

jest

jedynie

w

strefach

oznakowanych, bezpośrednio

związanych

stawiennictwem.

W zakresie bezpieczeństwa stron/interesantów:
§5

Wprowadza się obowiązek:
1. Dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku Sądu oraz przed salami rozpraw.
2. Bezwzględnego nakazu zakrywania nosa i ust (m aseczką lub przyłbicą):
a) na salach rozpraw,
b) na korytarzach,
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ze

c) w pom ieszczeniach, w których odbywa się obsługa interesantów,
d) w toaletach.
3. Zachowania bezpiecznej odległości pom iędzy osobami (2 metry).
4. Każda osoba przebyw ająca w Sądzie korzysta z własnych niezbędnych jej przyborów.
5. Osobę przejawiającą objawy choroby zakaźnej należy niezw łocznie odizolować od
pozostałych interesantów i pracowników Sądu i natychm iast poinformować o sytuacji
Prezesa Sądu.

§6
Osoby :
- z objawami choroby takimi jak: gorączka, kaszel, duszności,
- przebywające na kwarantannie,
- mające styczność z osobą zarażoną lub przebywającą na kwarantannie

mają bezwzględny zakaz wejścia do budynku Sądu.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej należy telefonicznie lub
elektronicznie powiadomić Sąd o niemożności stawiennictwa

na wezwanie/

zawiadomienie, a następnie przesiać dokument potwierdzający tę okoliczność (np.
zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z SANEDIP-u).
W zakresie organizacji BOI, Cz.ytelni akt
§7
1. Zam awianie akt spraw m ożliwe jest wyłącznie telefonicznie bądź droga email na
konkretną godzinę z m inimum jednodniowym wyprzedzeniem .
2. Badanie ksiąg wieczystych i wykazów LWU odbywa się w każdy wtorek i czwartek
w

godzinach

8-10

po

uprzednim

telefonicznym

umówieniu,

z minimum

jednodniowym wyprzedzeniem .
3. Wykaz osób um ówionych na dany dzień przekazywany jest pracow nikow i ochrony.
4. W pom ieszczeniu BOI, Czytelni akt nie może przebywać więcej niż 2 osoby
jednocześnie, nie licząc pracownika.
5. Zawiesza się m ożliwość wykonywania kserokopii akt przez pracownika Czytelni.
6. Interesanci zobowiązani są do korzystania z własnych przyborów piśmienniczych.
7. Pracownik

BOI,

Czytelni

akt jest

zobowiązany

do

częstego

wietrzenia

pom ieszczenia (przynajm niej raz na godzinę przez m inim um 10 minut).
8. Pracownicy danej kom órki organizacyjnej zobowiązani są do dezynfekcji blatów
i sprzętu kom puterowego po wyjściu każdego interesanta.
9. W szelkie pism a adresowane do Sądu winny być przesyłane wyłącznie za
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pośrednictwem Poczty Polskiej bądź składane w Skrzynce Podawczej znajdującej
się przy drzwiach wejściowych w budynku Sądu.
10. Przedkładanie przez strony podczas rozprawy i posiedzenia dokum entów w celu ich
dołączenia do akt może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy
niem ożliwym było ich wcześniejsze przesłanie na adres Sądu.
11. Z awiesza się przyjm owanie stron przez Biuro Podawcze oraz Biuro Podawcze
Wydziału Ksiąg W ieczystych
12. Informacje w' zakresie dostarczenia pism do Sądu m ożna uzyskać telefonicznie lub
drogą email.

Zasady organizacji rozpraw i posiedzeń jawnych:
§8
1. Nagrywanie przebiegu rozpraw i posiedzeń przy pom ocy sprzętu technicznego,
będącego na w yposażeniu sal rozpraw zostawia się do decyzji sędziego.
2. W celu ograniczenia ilości osób na rozprawach ustala się godziny rozpoczęcia wokand
w poszczególnych salach, przy czym pierwsze rozprawy powinny zostać wyznaczone
na godzinę. 8.00 (sprawy karne), kolejne na 8.30 (sprawy cywilne) i 9,00 (sprawy

UJ

rodzinne i nieletnich).
Terminy w yznaczonych na czerwiec 2020 r i kolejne m iesiące rozpraw i posiedzeń
jaw nych podlegają weryfikacji przez sędziów referentów pod kątem ewentualnego ich
odwołania w celu zapewniania

20 minutowych przerw pom iędzy rozprawami na

wietrzenie sali oraz dokonywaną dezynfekcję blatów, klam ek, a także w celu
umożliwienia osobom uczestniczącym w rozprawach opuszczenia budynku.
4. O ilości spraw na w okandzie oraz przerwach decyduje sędzia referent m ając na uwadze
obowiązkowe przerwy o których m owa w pkt. 3.
5. Należy przestrzegać zasady punktualnego rozpoczynania rozpraw i posiedzeń jawnych.
Niedopuszczalne są opóźnienia, które prowadzą do gromadzenia się osób wezwanych
na kolejne rozprawy.
6. Świadków' i biegłych należy wzywać w odstępach czasowych w taki sposób, aby nic
następowała kum ulacja osób oczekujących przez salami rozpraw.
7. Terminy publikacji orzeczeń należy wyznaczać na koniec sesji.

§9

Zasady postępowania z podopiecznymi kuratorów zawodowych:
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1. Podopieczni wchodzą do budynku wyłącznie w asyście kuratora zawodowego, który
towarzyszy im przez cały czas pobytu i w jego też obecności opuszczają budynek.
2. Podopieczni są zobowiązani do zakrycia nosa i ust oraz dezynfekcji rąk, a także
używania w łasnych m ateriałów piśmienniczych.
3. Kurator każdorazow o odkaża m eble, klamki i inne przedm ioty z których korzystał
podopieczny oraz wietrzy salę.
4. Wykaz osób w ezwanych na dany dzień przekazywany jest pracownikowi ochrony.

§
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1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 czerwca
2020 roku do odwołania.
2. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Sądu i na drzwiach
budynku.
3. Uchyla się zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Łańcucie i Dyrektora Sądu
Okręgowego w Rzeszowie z dnia 16 marca 2020 roku A 0212-3/20.

Dyrektor Sądu O kręgowego
w R zeszow ie

p.o. E
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