
ZARZAOZENIE nt 29120

Prezesa Sqdu Rejonowego w Kartuzach
z dnia l5 czetwca 2O2O r.

Na podstawie afi.22 ustawy Prawo o ustloju sqd6w powszechrrych, S 7, 14, 17, 18 Rozporzqdzenia

Rady Ministr6w z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia okreilonych ograniczefi, nakaz6w i
zakaz'w w zwiqzku z wystqpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 964)

w sprawie okreilenia zasad funkcjonowania Sqdu Rejonowego w Kartuzach w okresie stanu
epidemii

zarz1dzam:

OBSLUGA INTERESANTOW

I. ograniczenie dostgpu do budynku S4du Rejonowego w Kartuzjach wyl4cmie do os6b

zdrowych, bez objaw6w chorobowych, nie objgtych kwarantann4 ani zamieszkuj4cych

wsp6lnie z osobami odbyrvajqcymi kwarantanng;
ll. otwarcie dla interesant6w Biura Obstugi lnteresant6w, Biura Podawczego i kasy s4du na

nastgpuj4cych zasadach:
o korrystania z systemu kolejkowego,
o w Biurze Obslugi lnteresant6w moga przebyrra6 (poza obslug4) maksymalnie cztery

osoby - dwie obslugiwane na stanowiskach obsfugi i po jednej w kazdej z czytelni
aku

o w czgdci wspolnei (korytarz) moin przebywa6 - po pobraniu numeru z systemu

kolejkowego - maksymalnie 5 os6b, w wyznaczonych do tego miejscach, kolejne

oczekujq na wej6cie do budynku na zewn qtrz (po zgloszaniu chgci wej6cia ochronie) i

s4 wpuszczane po zwolnieniu miejsca przez osobyjuZ obecne;

Ill. ograniczenie dostgpu do budynku s4du do os6b:
o udai4cych sig do Biura Obslugi Interesant6w, Biura Podawczego, kasy'
o stawiai4cych sig na rozprawy lub posiedzenia,
o stawiai4cych sig na wezwanie kurator6w,
o udai4cych sig na um6wione spotkanie z Prezesem S4du, Wiceprezesem S4du czy

Przewodnicz4cym Wydzialu,
osoby te zostana wpuszczone po okazaniu ochronie wezwania/zawiadomienia lub

sprawdzeniu przez ochrong na li5cie os6b wezwanych/zawiadomionych, potwierdzeniu

spotkania i nie wcze6niej nil' na 15 minut pned v1zl,aczon4 godzin4

rozprawy/posiedzen ialspotkan ia;
IV. poddanie sig przez osoby wchodz4ce do s4du i przemiesznzzjqce sig po budynku

nastgpuj4cym obowiqzkom:
o badaniu temperatury bezdotykowym termometrem (osoby o podwy2szonej

temperaturze nie zostan4 wpuszczone).
o noszenia maseczki oslaniai4cej usta i nos lub przylbicy w przypadku os6b, kt6re ze

wzglgd6w zdrowotnych nie mog4 zakrywa6 ust i nosa maseczk4 (osoby bez oslony

twarry nie zostan4 wpuszczone),
o dezynfekcjir4k prry wejSciu,
. poruszaniu si9 po terenie s4du jedynie w strefach zwi4zanych z czynno5ciami, z

powodu kt6rych wyniklo stawiennictwo;
V. zloienie skargi osobiScie lub inna wiryta u Prezesa S4du, Wiceprezesa S4du lub

Przewodnicz4cego Wydzialu bgdzie moZliwe po uprzednim um6wieniu elektronicznie lub

telefonicznie oraz wykazaniu niemo2no6ci zalatwienia sprawy poczt4 elektroniczn4 lub

tradycyjn4 - na okre6lon4 godzing, w odstgpach nie kotsrych niz 60 minut;



Vl. celem umozliwienia stronom skladania pism bez wchodzenia do budynku Sqdu Rejonowego
w Kartuzach wystawienie przed wejdciem do budynku s4du przy ul. KoSciuszki I w
godzinach 7:30 - 14:30 pojemnika na pocag ijego opr62nianie codziennie po godzinie l4:301

ORGANIZACJA WOKAND
VII. zobowi4zujg sgdzi6w i referendarzy do przeprowadzania rozpraw i posiedzef jawnych wedle

nastgpuj4cych zasad:
o przy zachowaniu bezpieczeristwa wszystkich uczestnik6w, w tym egzekwowanie

przez Przewodnicz4cego korzystan ia przez uczestnik6w ze Srodk6w ochrony
bezpo6redniej oraz korzystanie przez orzecznikow i sekretarzy - wedle wyboru * z
maski lub przylbicy, a dodatkowo z rgkawiczek w przypadku przyjmowania pism
procesowych na sali rozpraw.

. wyl?cznie na salach zaopatrzonych w oslong skladu i protokolanta,
o przestrzeganiu odstgpu migdzy rozprawami celem swobodnego wyjScia uczestnikow

jednej rozprawy przed zgromadzeniem sig na korytarzu uczestnik6w kolejnej,
o bezwzglgdnego przestrzegania wzywania jwiadk6w w odpowiednich odstgpach

czasowych,
. zapewnienie na salach 0.16, 1.13, 1.26, 2.15, 2.26 i 3.02 co trzy godziny l0

minutowych przerw na wietrzenie sal,
o informowania przez Przewodnicz4cych rozpraw ochrony o wystgpuj4cych

op6inieniach, celem odpowiedniego wykonania przez ni4 obowi4zku okreflonego w
punkcie ll zarz4dzenia;

vllf. zobowiqzujg sgdzi6w do wyznaczania spraw na wokandzie z uwzglgdnieniem zasad
okresfonych w punkcie Y zarz4dzenia oraz nizei podanych limit6w os6b przychodz4cych,
jakie mogq przebywa6 na poszczeg6lnych sarach rozpraw (uwzglgdniai4cych'odstgpy migdzy
uczestnikami co najmniej 1,5 metra) i z wykorzystaniem na potrzeby jej uczestniibw miejsc
dla publicznosci (w przypadku rozprawy/posiedzenia z wigksz4 liizba os6b ni2 limit sali
ustala6 - o ile to mo2liwe - czy wszyscy uczestnicy sig stawi4, czyjest dostgpna wigksza sara
rozpraw lub rozwai6 odleglejszy w czasie termin):

. (_1.07) _
o (-1.10) -
.0.16
o l.l3
c |.26
. 2.t)
o 2.27
. 3.02

l3 miejsc,
| 7 miejsc,
8 miejsc,
l0 miejsc,
l0 miejsc,
l0 miejsc,
9 miejsc,
l0 miejsc;

o okreslone limity mog4 byi przekroczone jedynie w przypadku uczestnictwa wigkszej
ilosci os6b wsp6lnie zamieszkui4cych, w tym r6wnie2 mo2na nie przestrzega6 iimitu
odstgpu 1,5 m migdzy nimi);

IX. zobowiqzujg sgdzitrw - celem efekfwnego uykorzystania sal - do rozpoczynania wokand w
danym dniu nie p62niej ni2 o godzinie 8:30, ale nie wczesniej niz g:00 (regula la nie dotycz]
termin6w dodatkowych poza zakresem czynno5ci sgdziego);

X. zobowipujg sgdzi6w do dokonania przegl4dl ju| wyznaczonych spraw celem ustalenia, czy
mo2na je przeprowadzic z uwzglgdnieniem wyzej wymiennych zasad, w razie takiej
niemo2nodci rozv,ta2yt, w pierwszej kolejnosci odwolanie czgsci wezwanych iwiadk6w, a w
ostateczno(ci odwolanie poszczeg6lnych spraw (o najkr6tszym zaplanowanym czasie lub z
tak4 iloSci4 uczestnik6w, kt6ra nie daje sig pogodzii z wymogami sanitamymi), z
obowi4zkiem jednoczesnego wyznaczenia kolejnych termin6w i z pierwizefstwem tych spraw
przed sprawami nowymi;

xl' zobowi4zujg Kierownik6w Sekretariat6w wydzial6w | - IV do przekazywania ochronre
najp62niej do godziny 8:00 w dniu wokandy pelnych danych dotycz4cych iozpoznawanych
danego dnia spraw, ich godzin i wszystkich os6b wezwanyci i' iawiadomionych, ze
wskazaniem na kt6r4 godzing maj4 sig stawii poszczeg6lne osoby;



XIII.

celem zachowania zasadyjawno6ci rozprawy okredlenie zasad uczestnictwa publicznoSci:
o osoba zainteresowana uczestniczeniem w rozprawie zgfusza to telefonieznie lub drog4

efektroniczn4 najp6lniej na dwa dni przed wyznaczonvm terminem w Biurze Obslugi
Interesant6w,

. porlyzsa informacja jest niezwlocznie przekazywana Przewodnicz4cemu rozprawy,
kt6ry decyduje co do mo2liwodci wej5cia na salg rozpraw publicznodci i ilo6ci os6b,

maj4c na uwadze wyzsj wskazane reguly i koniecmoSi bezpiecznego rozmieszczenia
wszystkich os6b na sali rozpraw,

. decyzig Przewodnicz4cy przekazule do Biura Obslugi Interesant6w' kt6rego
pracownicy informuj4 osoby zainteresowane, przekazuj4c jednoczeSnie ich dane ze

wskazaniem sygnatury i godziny rozprawy ochronie, celem wpuszczenia na teren

s4du;

DYZURY KURATOR6W
zorganizowanie przez Kierownik6w Zespol6w Kurator6w przyjgi interesant6w wedle

nastgpuj 4cych regul:
o wzywanie os6b na poszczeg6lne godziny,
o zachowanie odstqpu miedry kolejnymi wezwanymi osobami nie mniejszego ni2 20

minut,
o przekazywanie najp62niej w dniu przyjgcia interesant6w do godziny 8:00 ochronie list

os6b wezwanych przez poszfzeg6lnych kurator6w, ze wskazaniem godziny na jak4

dana osoba jest wezwana"
o informowanie przez kuratora na bie24co

odpowiedniego wykonania przez ni4
zarzadzenia',

ochrony o przypadkach op62niefi, celem

obowi4zku okre6lonego w punkcie II

ORGANIZACJA PRACY POZOSTALYCH PRACOWNIKOW
XIV. utrryrnanie w kontaktach wewngtrznych, migdry oddziatami s4du dalszego stosowania w

maksymalnym zakresie korespondencji elektronicznej; oryginaly pism mog4 zostac

dostarczone wlaSciwym kom6rkom organizacyjnym w p6Zniejszym czasie;

XV. ograniczenie bezpoSrednich kontakt6w przez pracownik6w z r6imych kom6rek

oiganizacyjnych, a w razie konieczno6ci bezpoSredniego kontaktu zachowanie odleglo{ci 2 m

i u2ywanie maseczek;

xvl. utrrymanie mo2liwoSci pracy zdalnej przez asystent6w s9dzi6w, z upowa2nieniem dla

sgdii6w do samodzielnego decydowania o takiej pracy asystenta sgdziego oraz do wydawania

asystentom akt poza budynek s4du na zasadach obowi4zuj4cych s9dzi6w;

xvll. przywr6cenie co.u pru"y Biura obsfugi Interesant6w w poniedzialki do godziny 18:00

(numery z systemu kolejkowego wydawane bgd4 do godziny 17:45);

XVIll. zorganizowanie przez Dyrekton S4du pracy podleglych mu pracownik6w przy maksymalnej

obsadzie z uwzgigdnieniem wymog6w okreslonych w Rozporzqdzenia Rady Ministrht) z dnio

t6 naja 2020 r. w sprowie ustonovtienia okrellonych ograniczert, nakazdw i zakazdw w

zwiqzku z wystqpieniem stanu epidemii (Dz.IJ. z 2020 r. poz. 878) - chyba, i2 mozliwe jest

wykonywanie obowiqzk6w prznz pracownika w ramach pracy zdalnej;

XIX. zapewnienie przez Dyrektora S4du:
o dezlnfekcji kazdej sali rozpraw na koniec dnia oraz w ciagu dnia w razie zgloszenia

takiej koniecznoici przez Przewodnicz4cego skladu orzekaj4cego oriu w miarg

moZliwo6ci w trakcie Przerw,
o na kazdej sali rozpraw oraz przy Biurze obsfugi Interesant6w plynu odkabi4cego;
. dezynfekcji Biura Obsfugi Interesant6w co najmniej trzfkrotnie w ci4gu dnia oraz w

razie kaidego zgloszenia takiej konieczno6ci przez pracownik6w biura'
o pracownikom Srodk6w ochrony osobistej w zale2no5ci od warunk6w pracy na

poszczeg6lnych stanowiskach pracy,
. regulamego wietrzenia innych pomieszczeri s4du, gdzie jest to mozliwe,



. organizacji w Biurze Podawczym kwarantanny korespondencji przychodz4cej do s4du
(drog4 pocztow4, skladanej w Biurze Podawczym i w pojemniku przed budynkiem)
na okres 24 godzin (poza sprawami pilnymi, np. wniosek o zastosowanie
tymczasowego aresztowania),

o realizacji w miarg mo2liwoSci pozostalych zaleceri Gl6wnego Inspektora Sanitamego
dla funkcjonowania s4d6w z dnia l8 mlja 2020 r., w tym zapoznanie z tym pismem
pracownik6w s4du;

XX. uchylenie zarz4dzenia Prezesa S4du Rejonowego w Kartuzach nr 27120 z dnia 22 maja 2020
r.;

xxl. przndlo2enie zarz4dzenia do zapomania i wykonania wszystkim pracownikom s4du oraz
firmie Swiadcz4cej uslugi w zakresie ochrony, a tak2e umieszczenie wyci4gu informacj i w
zakresie funkcjonowania s4du na stronie intemetowej s4du i na drzwiach wejsciowych do
budynku;

XXII. przeslanie zarz4dzenia do wiadomo6ci:
. Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach, Kpp Kartuzy,
o Komornikom przy S4dzie Rejonowym w Kartuzach,
o Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gda6sku, Okggowej lzbie Radc6w prawnych w

Gdarisku,
o Prezesowi S4du Okrggowego w Gdarisku;

Xxlll. zarz4dzenie wchodzi w Lrycie z dniem I 5 czerwca 2020 r.

Prezes Sqdu
u)

Adam


