
PREZES
Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ 

w Gdańsku
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk 
tel. 58 32 13 600, fax. 58 32 13 603

Zarządzenie Nr 97/20/Adm. 
Prezesa Sądu Rejonowego 

Gdańsk - Północ w Gdańsku 
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr.58/20/ Adm. Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku z dnia 
16 marca 2020r., zarządzenia nr.70/20/Adm. Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku z dnia 23 
marca 2020r., zarządzenia nr.78/20/Adm. Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku z dnia 6 
kwietnia 2020r. w sprawie ograniczenia do spraw pilnych urzędowania Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w 
Gdańsku

Na podstawie: art. 22 § 1 pkt.l a w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 200 lr. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz.U. z 2020r., poz.365 t.j.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w 
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz.491), art. 14 a 
ust.4 i 9 w zw. z art. 15 zzs ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz.374, 568)

zarządzam, co następuje:
§1

ograniczenie urzędowania Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z 
powodu COVID -19 do listy spraw pilnych zgodnie z poniższym katalogiem:

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 1997r, - Kodeks postępowania 
karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 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,
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8. w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek 
przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz.U. z 2018 r. poz.1878 oraz z 2019 r.poz.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 2013r. o postępowaniu wobec osób z 
zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 
seksualnej innych osób (Dz.U. z 2019r. poz.2203 oraz z 2020r. 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,

17. sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 
maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r. poz. 243, z późn. zm.),

18. w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka rodziny 
wspólnie zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem polegającym na 
stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne 
zamieszkiwanie, na podstawie art.ll a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r. poz. 218)

a ponadto:
19. w których jest stosowane tymczasowe aresztowanie,
20. rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym,
21. dotyczące podjęcia warunkowego umorzenia postępowania, zarządzenia wykonania 

kary warunkowo zawieszonej oraz odwołania warunkowego zwolnienia,
22. w sprawach karnych, karnych skarbowych i wykroczeniowych wszystkie sprawy 

rozpoznawane na posiedzeniach,
23. w sprawach karnych, karnych skarbowych i wykroczeniowych rozstrzyganych 

zaskarżalnymi zarządzeniami lub zarządzeniami od których biegnie termin procesowy,
24. sprawy, w których zachodzi konieczność zaliczenia na poczet orzeczonej kary okresu 

rzeczywistego pozbawienia wolności (art. 63 § 1 k.k.),
25. sprawy dotyczące skrócenia kary pozbawienia wolności (art. 71 § 2 k.k.),
26. sprawy związane z rozstrzygnięciem wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub 

zarzutów co do obliczenia kary (art. 13 § 1 k.k.w.),
27. sprawy w przedmiocie zabezpieczenia postępowania upadłościowego i 

restrukturyzacyjnego,



28. sprawy w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty dokonanego przez syndyka masy 
upadłości w przypadku otwarcia ofert w przetargach/aukcjach organizowanych przez 
syndyka masy upadłości poza siedziba sądu,

29. sprawy w przedmiocie przyznania wynagrodzeń i zwrotu wydatków syndykom masy 
upadłości, nadzorcom sądowym, zarządcom sądowym i innym organom do których 
stosuje się odpowiednio te przepisy,

30. w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń,
31. w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności,
32. w przedmiocie stwierdzenia prawomocności,
33. w przedmiocie przekazania sprawy sądowi właściwemu,
34. w przedmiocie umorzenia postępowania,
35. w przedmiocie zawieszenia postępowania,
36. w przedmiocie wynagrodzeń uczestników postępowania - biegłych, tłumaczy 

mediatorów, pełnomocników, świadków i innych,
37. sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu 

nakazowym,
38. zażalenia poziome,
39. sprawy w przedmiocie zobowiązań do braków fiskalnych i formalnych wniosków o 

uzasadnienie,
40. w postępowaniu wieczystoksięgowym sprawy ze skargi na orzeczenie referendarza 

sądowego,
41. w postępowaniach rejestrowych prowadzonych przez Wydziały VII i VIII Krajowego 

Rejestru Sądowego sprawy z wniosku o wpis oraz o zmianę wpisu do rejestru,
42. w sprawach egzekucyjnych w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości - 

w przedmiocie przysądzenia prawa,

§2
informowanie stron w drodze pouczeń, iż uznanie sprawy za pilną nie powoduje wstrzymania 
rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych,

§3
wstrzymanie w okresie do dnia 15 maja 2020r. wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi 
związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe) z wyłączeniem:
- spraw pilnych,
- korespondencji dotyczącej wyznaczania terminów spraw w okresie nie objętym 
ograniczeniem,
- spraw egzekucyjnych,
- spraw wieczystoksięgowych,
- spraw rejestrowych,
w pozostałych sprawach upoważniam Przewodniczących Wydziałów/Kierownika Sekcji do 
podejmowania decyzji w porozumieniu z Kierownikiem Sekretariatu co do kolejności i ilości 
wysyłanej korespondencji,

§4
rozważenie przez Przewodniczących Wydziałów/Kiero wnika Sekcji, czy ze względów 
bezpieczeństwa uczestników rozprawy/posiedzenia jawnego (na przykład w sytuacji dużej 
ilości wezwanych osób na rozprawę w tym samym czasie), konieczne będzie w okresie do 15 
maja 2020r. zniesienie terminu rozprawy/posiedzenia jawnego w kategorii spraw pilnych lub 
wyznaczenie sprawy na posiedzenie niejawne; przy czym decyzję o zniesieniu terminu 
Przewodniczący Wydziału/ Kierownik Sekcji powinien podjąć w terminie, który zapewni



zawiadomienie wszystkich uczestników postępowania i w miarę możliwości podanie 
kolejnych terminów rozpraw i posiedzeń jawnych,

§5
zobowiązuję Wiceprezesów, Przewodniczących Wydziałów oraz Kierownika Sekcji do 
wskazania Prezesowi Sądu do dnia 13 maja 2020r. do godz.13.00 kategorii spraw 
rozstrzyganych na rozprawach i posiedzeniach jawnych, które winny zostać uznane za 
pilne zarządzeniem Prezesa Sądu wydanym na podstawie art. 14 a ust.9 ustawy z 2 marca 
2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz.374, 568) to jest jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby 
spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę 
dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a 
także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, po to ażeby w sprawach tych 
pomimo stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu COVID-19 nie 
następowało wstrzymanie rozpoczęcia lub zawieszenie biegu terminów procesowych i 
sądowych oraz można było wyznaczać rozprawy i posiedzenia jawne bez wskazywania 
konkretnych sygnatur spraw,

§6
umieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego Gdańsk - 
Północ w Gdańsku (zewnętrznej i wewnętrznej) oraz na drzwiach wejściowych do budynków 
sądu,

§7
zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020r.


