
PREZES
SĄDU OKRĘGOWE ;O W GDAŃSKU

Adm.0100-14/20

ZARZĄDZENIE NR 130/20 - Adm.

PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Działając na podstawie: art. 22§ l pkt l i art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o
ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020,poz.365) oraz art.22 ust.l ustawy z dnia 5
grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi(Dz.U.2019.1239 t.j.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego
2020r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-Co V-2 ( Dz.U 2020.325) i art.207§ l
Kodeksu pracy ( Dz.U.2019.1040 t.j.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.
2020 poz.491) i ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020
poz.374 i 567) i w związku z art. 14a ust. 4 i 9 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 póz. 568)

zarządzam, co następuje:

§ 1
ograniczenie urzędowania Sądu Okręgowego w Gdańsku w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COYID-19 do listy spraw pilnych:

1) w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie
tymczasowego aresztowania;
2) w których jest stosowane zatrzymanie;
3) w których orzeczono środek zabezpieczający;
4) przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na
podstawie art. 185a-185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.-Kodeks
postępowania karnego (Dz.U. z 2020 ii póz. 30 i 413), gdy podejrzany jest
zatrzymany;
5) w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;
6) w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru
elektronicznego;
7) o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia
cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego
aresztu dla cudzoziemców;
8) w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek
przymusu skutkujący pozbawieniem wołpości, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy
zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego



albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie
lub areszcie;
9) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
10) o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U. z 2018 r. póz. 1878 oraz z 2019 r. póz. 730 i 1690);
11) dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla
nieletnich;
12) dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-
wychowawczej;
13) z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt
8-12;
14) wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów
małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;
15) o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec
osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub
wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2019 r. poz.2203 oraz z 2020 r. poz.278);
16) przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której
zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
a ponadto:
17) sprawy w trybie wyborczym i na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach,
dla których ustawa przewiduje 24 godzinny^ termin rozpoznania;
18) wnioski o zabezpieczenie roszczeń określonych w art. 7531 § l pkt l kpc;
19) sprawy, w których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania;
20) sprawy rozpoznawane w II instancji o wydanie wyroku łącznego;
21) w pojedynczych sprawach o sygnaturach:

a) V Ka 616/20/ W,
b) V Ka 583/20/W
c) V Ka 279/20/ W,
d) V Ka 535/20/W
e) V Ka 2372/19,
f) V Ka 452/20,
g) V Ka 587/20,
h) V Ka 596/20,
i) V Ka 611/20,
j) V Ka 637/20.

22) wszystkie sprawy dotyczące środków zapobiegawczych.

zniesienie w okresie do dnia 30 kwietnia 2020 z możliwością jego przedłużenia
wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych w Sądzie Okręgowym w
Gdańsku (za wyjątkiem spraw pilnych) i zawiadomienie wszystkich uczestników
postępowań i w miarę możliwości podanie kolejnych terminów rozpraw i posiedzeń;



rozważenie przez Przewodniczących Wydziałów, czy ze względów bezpieczeństwa
uczestników rozprawy (na przykład w sytuacji dużej liczby wezwanych osób na
rozprawę), konieczne będzie w okresie do dnia 30 kwietnia 2020, z możliwością jego
przedłużenia zniesienie terminów rozprawy w kategorii spraw pilnych; przy czym
decyzję o zniesieniu terminu rozprawy Przewodniczący Wydziału powinien podjąć
w terminie, który zapewnia zawiadomienie wszystkich uczestników postępowania i
w miarę możliwości podanie kolejnych terminów rozpraw i posiedzeń;

§4

wstrzymanie w okresie do dnia 30 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia,
wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne
terminy procesowe(sądowe) z wyłączeniem sprawy pilnych, egzekucyjnych i
dotyczących zabezpieczeń; nie dotyczy to spraw, w których ww. pisma zostały już
wysłane, o ile pismo i jego realizacja nie mogą nastąpić drogą mailową;

§5

umieszczenie na stronie Sądu Okręgowego w Gdańsku w Biuletynie Informacji
Publicznej wykazu spraw rozpoznawanych w sądzie w danym dniu, z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem za okres do dnia 30 kwietnia 2020r. z możliwością
jego przedłużenia

§6
wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń jawnych na miesiąc
kwiecień 2020 roku, poza sprawami pilnymi określonymi w niniejszym zarządzeniu,
z możliwością jego przedłużenia;

§7

wstrzymanie w okresie do dnia 30 kwietnia 2020r. z możliwością jego przedłużenia
przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu,
poza sprawami pilnymi;

§8

ograniczenie do spraw pilnych urzędowania Sądu Okręgowego w Gdańsku poprzez
zamknięcie dla interesantów Biura Obsługi Interesantów w całości, łącznie z kasą
sądu, punktem obsługi KRK i Biurem Podawczym w okresie do dnia 30 kwietnia
2020r. z możliwością jego przedłużenia;



§9
przyjmowanie przez Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Gdańsku poczty
dostarczanej osobiście przez instytucje takie jak: Sądy, Prokuratury Rejonowe,
Prokuraturę Okręgową, Regionalną i Krajową, Areszty Śledcze, Zakłady Karne,
Komendy Policji, Komisariaty, Komornicy, biegli sądowi, tłumacze przysięgli oraz
inne instytucje w okresie do dnia 30 kwietnia 2020r. z możliwością jego
przedłużenia;

§10

dostęp do Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Gdańsku jest ograniczony, w okresie do
dnia 30 kwietnia 2020r. z możliwością jego przedłużenia, do spraw pilnych
nieobjętych znoszeniem wokand oraz spraw, w których zapadły zaskarżalne
orzeczenia w okresie;

§11
ograniczenie w okresie do dnia 30 kwietnia 2020r. z możliwością jego przedłużenia
osobistego dostępu interesantów do Sądu Okręgowego w Gdańsku z możliwością
wejścia do Sądu jedynie za okazaniem wezwania lub zawiadomienia na rozprawę,
posiedzenie i publikację orzeczenia. Przypominam, że istnieje możliwość kontaktu z
Sądem Okręgowym w Gdańsku w formie telefonicznej lub e-mailowej;

§12

obowiązek badań temperatury osób wchodzących do Sądu Okręgowego w Gdańsku
w okresie do dnia 30 kwietnia 2020r. z moż iwością jego przedłużenia;

§13

czas pracy Sądu Okręgowego w Gdańsku w poniedziałki określam od godziny 7.30
do godziny 15.30 w okresie do dnia 30 kwietnia 2020r. z możliwością przedłużenia
tego ograniczenia.

514

w kontaktach, także wewnętrznych, między oddziałami sądu stosowanie w
maksymalnym zakresie korespondencji elektronicznej; oryginały pism mogą zostać
dostarczone właściwym komórkom organizacyjnym w późniejszym czasie; w
przypadku wypłat należy wprowadzić przesyłanie e-mailem odpowiednich
dokumentów pomiędzy dyrektorem, oddziałem finansowym i kadrami w okresie do
dnia 30 kwietnia 2020r. z możliwością jego przedłużenia;



15

ograniczenie badań w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów do spraw
pilnych w okresie do dnia 30 kwietnia 2020r. z możliwością jego przedłużenia;

§16

odwołuję spotkania informacyjne na podstawie art.1838 kpc oraz dyżury mediatorów
w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku w okresie do dnia 30 kwietnia 2020r. z
możliwością jego przedłużenia;

§ 17

zobowiązuję Prezesów Sądów Rejonowych okręgu gdańskiego do wydania
stosownych zarządzeń w zakresie funkcjonowania podległych sądów rejonowych
w okresie do dnia 30 kwietnia 2020r. z możliwością jego przedłużenia;

18

umieszczenie treści zarządzenia na stronie Sądu Okręgowego w Gdańsku w
Biuletynie Informacji Publicznej;

19

zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Prezesa
Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 2020r. Nr 117/20-Adm.

Do wiadomości:
Paro/Pan Wiceprezes
Sądu Okręgowego
w Gdańsku

Sąd Okręgowy w Gdańsku
wg rozdzielnika
Panj/Pan Prezes
Sądu Rejonowego
/wszyscy/
Prokuratura Regionalna w Gdańsku
kontakt@gdansk.pr.gov.pl
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
prokuratura@gdansk.po.gov.pl
Okręgowa Izba Radców Prawnych
oirp@oirp.gda.pl
Okręgowa Rada Adwokacka
ora@adwokatura.gdansk.pl
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