
ZARZĄDZENIE nr 22/20

Prezesa Sądu Rejonowego w Kartuzach
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

W  związku  z  rozprzestrzenianiem  się  koronawirusa  SARS-COV-2  i  stanem  epidemii  na
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wystqpieniem stanu epidemii

w okresie od dnia 4 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

zarządzam:

1.   ograniczenie rozpoznania spraw jawnych  do  spraw pilnych  (wszystkie  sprawy  bez
udzialu stron odbywają się normalnie):
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•    w  których  jest  stosowany  środek  zapobiegawczy  w  postaci  tymczasowego
aresztowania;

•    sprawllK529/19illKo312/20;
2.   zamknięcie  dla  interesantów  w  budynku  Sądu  Rejonowego  w  Kartuzach  przy  ul.

Kościuszki  1 :
•    Biura Obsługi lnteresantów (z wyjątkiem stron uczestniczących w rozprawach

wskazanych w punkcie 1 ),
•    Biura Podawczego  (z wyjątkiem przyjmowania korespondencji  z Prokuratury

Rejonowej w Kartuzach, KPP Kartuzy oraz Komomików),
•    kasy;

3.   zamknięcie   budynku   sądu   dla   interesantów   poza   osobami   zawiadomionymi   i
wezwanymi  na  spraw  o  których  mowa  w  punkcie  1  zarządzenia,  które  zostaną
wpuszczone po okazaniu wezwania (zawiadomienia) lub sprawdzeniu przez ochronę
budynku   na   liście   osób   wszczególnionych   na   wokandzie   oraz   po   dokonaniu
bezdotykowego badania temperatury (osoby o podwyższonej temperaturze - powyżej
37°C -nie zostaną wpuszczone);

4.   odwołanie   przyjęć   interesantów   przez   Prezesa   Sądu,    Wiceprezesa   Sądu   oraz
Przewodniczących Wydziałów;

5.   czas pracy Sądu Rejonowego w Kartuzach w poniedziałki określam od godziny 7:30
do godz.15:30;

6.   podjęcie   wysyłki   wszystkich   pism   sądowych   -   z   limitem   dla   poszczególnych
wydziałów sądu przekazywania przesyłek  do  Biura Podawczego  przez  okres  do  15
maja 2020 r.  w ilości  100  sztuk dla każdego wydziału (celem zapewnienia wysłania
przez Biuro Podawcze przesyłek zalegających w Biurze), a większej  ilości wyłącznie
po uzgodnieniu z Biuem Podawczym;



7.   podjęcie  wysyłki  korespondencji  do   Sądu  Okręgowego  w  Gdańsku  w  sprawach
odwoławczych  -  przy  uwzględnieniu  limitów  określonych  w  piśmie  Prezesa  Sądu
OkręgowegpwGdańskuzdnia20kwietnia2020r.Adm.-0100-14/20;

8.   umieszczenie   przez   Kieromika   Oddziału   Administracyjnego   informacji   o   treści
punktów  1, 2, 3, 4, 5 i 6 na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej  sądu,
oraz  dodatkowo  wskazanie  sygnatur  spraw które  nie  zostały  odwołane,  z  podaniem
dnia rozprawy,

9.   zobowiązuję      Dyrektora      Sądu      i      Kierowników     poszczególnych      komórek
organizacyjnych    do    organizacji    pracy    sądu    przy    maksymalnej    obsadzie    z
uwzględnieniemwymogówokreślonychwjiozporzgdzem.#jłc}dyM7.#z.f/rówzd%~
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poza sądem w stałej  gotowości  świadczenia pracy  (i  niezwłocznego  stawienia się do
sądu  w  razie  takiej  konieczności)  oraz  w  kontakcie  z  Kierownikiem  Sekretariatu
(pozostawienie aktualnych danych kontaktowych i niezwłoczne informowanie w razie
ich zmiany);

10. wykonywanie  przez  ?ęd.ziów,  referendarzy,  kuratorów  (wedle  ich  wyboru)  pracy
zdalnej,  przy  zapewnieniu  przez  Przewodniczących  Wydziałów  oraz  Kierowników
Zespołu  Kuratorów wykonywania zadań określonych  w punkcie  1  zarządzenia  oraz
pozostawania w gotowości do niezwłocznego podjęcia obowiązków w sądzie w razie
wydania takiego polecenia przez  Przewodniczącego  Wydziału,  Kierownika Zespołu
Kuratorów lub Prezesa Sądu;

11. upoważniam Przewodniczących  Wydziałów do  samodzielnego  decydowania o pracy
zadaniowej  lub  zdalnej  asystenta sędziego  oraz  do  wydawania asystentom akt poza
budynek sądu na zasadach obowiązujących sędziów;

12. w  kontaktach,  także  wewnętrznych,  między  oddziałami  sądu  dalsze  stosowanie  w
maksymalnym  zakresie  korespondencji  elektronicznej;  oryginały  pism  mogą  zostać
dostarczonewłaściwmkomórkomorganizacyjnymwpóźniejszymczasie;

13. wprowadzenie  hamonogramu  dyżurów  sędziów  i  asesorów  Sądu  Rejonowego  w
Kartuzach na okres od 4 maja 2020 r. do  15 maja 2020 r., stanowiącego załącznik do
zarządzenia,   obligując   sędziów   do   obecności   w   siedzibie   Sądu   Rejonowego   w
Kartuzach we wskazanych datach oraz pozostawanie w gotowości do podejmowania
czymości   pi.lnych   w   zakresie   korespondencji   całego   sądu   (nie   związanych   z
rozpoznawaniem spraw pilnych przez poszczególne wydziały, które są podejmowane
przez  osoby  dyżurujące  w  poszczególnych  wydziałach  zgodnie  z  zarządzeniami
PrzewodniczącychWydziałów,aczosobytemogąpełnićdyżurpozasiedzibąsądu);

14. przebywanie w budynku sądu poza osobami wymienionymi w punkcie  13 zarządzenia
imych sędziów, asesorów i asystentów sędziów na następujących zasadach:

•   osób  mających  danego  dnia  sprawy  pilne  na  wokandzie,  bądź  podejmujące
czynności w innych sprawach pilnych,

•   osób    dyżurujących    w    poszczególnych    wydziałach,    przy    zachowaniu
następuj ących zasad bezpieczeństwa :

•    osoby siedzące wjednym pokoju wimy przychodzić w ime dni, chyba,
iż jest  to  niemożliwe  z  uwagi  wyznaczone  sprawy  lub  konieczność
podejmowania czynności w sprawach pilnych,

•    w  ramach  jednego  wydziału  nie  powinno  być  więcej   niż   1   osoby,
chyba,   iż  jest   to   niemożliwe   z   uwagi   wyznaczone   sprawy   lub
konieczność podejmowania czynności w sprawach pilnych;



15. sporządzenie    przez    Przewodniczącą    V    Wydziału    Ksiąg    Wieczystych    oraz
Kieromików   Zespołów   Kuratorów   hamonogramów   pracy   referendarzy    oraz
kuratorów według zasad  określonych w punkcie  14  zarządzenia na okres  od 4 maja
2020 r. do  15 maja 2020 r.;

16. zgłaszanie   do  Kierownika  Oddziału  Administracyjnego  przez  okres   wskazany   w
zarządzeniu  obecności  w  budynku  sądu  przez  sędziów  i  kuratorów  -  z  uwagi  na
konieczność  prowadzenia  ewidencji  obecności  wszystkich  osób  przebywających  w
budynku  na potrzeby  służb  sanitamo-epidemiologicznych  w przypadku  wstąpienia
zakażenia  koronawirusem  SARS-COV-2  któregoś  z  interesantów  czy  pracowników
sądu;

17. przedłużenie obowiązywanie zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Kartuzach nr
17/20 z dnia 26 marca 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r.;

18. uchylenie zarządzeń Prezesa Sądu Rejonowego w Kartuzach:
•    nr ll/20zdnia l2marca2020r.,
•    m l2/20zdnia l2marca2020r.,
•    nr l3/20zdnia l6marca2020r.,
•    nr l4/20zdnia l7marca2020r.,
•    nr l5/20zdnia l8marca2020r.,
•    nr l6/20zdnia23 marca2020r.;
•    nr l8/20 zdnia30marca2020r.;
•    nr l9/20 zdnia3 kwietnia2020 r.;

19. przedłożenie  zarządzenia do  zapoznania i  wykonania wszystkim pracownikom  sądu
oraz umieszczenie na stronie intemetowej sądu jako załącznik do infomacji z  punktu
8;

20. przesłanie   kopii   zarządzenia   fksem   lub   mailem   do   wiadomości    Prokuratury
Rejonowej  w  Kartuzach,  KPP  Kartuzy,  Komornikom  przy  Sądzie  Rejonowm  w
Kartuzach, OIRP w Gdańsku i ORA w Gdańsku oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w
Gdańsku;

21. zarządzenie wchodzi w życie w dniu 4 maja 2020 r.
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