
ZARZADZENIE nr3A2O

Prezesa Sqdu Rejonowego w Kartuzach
z dnia 13lipca 2020 r.

Na podstawie art. 22 ustawy Prawo o ustroju sqd6w powszechnych, $ 8 ust. I pkt 3, $ 15, $ 19

Rozporzqdzenia Rady Ministriw z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia olcreilottych
ograniczefi, nakaz6w i zakaz6w w zwiqzku z wystqpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 964)

w sprawie okre3lenia zasad funkcjonowania Sqdu Rejonowego w Kartuzach w okresie stanu
epidemii

zarz4dzam:

OBSI.UGA INTERESANT6W

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

zdrowych, bez objaw6w chorobowych, nie objgtych kwarantann4 ani zamieszkuj4cych

wsp6lnie z osobami odbywaj4cymi kwarantanng;
ll. otwarcie dla interesant6w Biura Obsfugi Interesant6w, Biura Podawczego i kasy s4du na

nasqpuj4cych zasadach:
. korzystania z systemu kolejkowego,
o w Biurze Obsfugi Interesant6w mog4 przebywa6 (poza obslug4) maksymalnie cztery

osoby - dwie obsfugiwane na stanowiskach obslugi i po jednej w ka-zdej z czytelni
akt;

o w czgsci wspolnei (koryarz) moie przebywa' - po pobraniu numeru z systemu

kolejkowego - maksymalnie 5 os6b, w wyznaczonych do tego miejscach, kolejne
oczekuj4 na wej6cie do budynku na zewnqtrz (po zgloszeniu chgci wej5cia ochronie) i
s4 wpuszczane po zwolnieniu miejsca przez osobyjuz obecne;

Itl. ograniczenie dostgpu do budynku s4du do os6b:
. udai4cych sig do Biura Obslugi Interesant6w, Biura Podawczego, kasy,
. stawiaiqcych sig na rozprawy lub posiedzenia,
. stawiai4cych si9 na wezwanie kurator6w,
. udaiacych sig na um6wione spotkanie z Prezesem S4du, Wiceprezesem S4du czy

Przewodnicz4cym Wydzialu,
o publicznoSci - wylqcznie na warunkach okreSlonych w punkcie XII zarzqdzenia,

osoby te zostana wpuszczone po okazaniu ochronie wezwania/zawiadomienia lub

sprawdzeniu przez ochrong na liScie os6b wezwanych/zawiadomionych, potwierdzeniu

spotkania i nie wcze6niej ni2 na 15 minut przed wyzn czon4 godzin4

rozprawy/pos iedzen ialspotkan ia;
IV. poddanie sig przez osoby wchodz4ce do sqdu i przemieszczaj4ce sig po budynku

nastgpuj4cym obowi4zkom:
o badaniu temperatury bezdotykowym termometrem (osoby o podwy2szonej

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

wzglgd6w zdrowotnych nie mog4 zakrywat ust i nosa maseczkq (osoby bez oslony
twarzy nie zostan4 wpuszczone).

. dezlnfekcji r4k przy wejSciu.
o poruszaniu sig po terenie s4du jedynie w strefach zwiqzanych z czynnotciam| z

powodu kt6rych wyniklo stawiennictwo;
V. zlo2enie skargi osobi6cie lub inna wiryta u Prezesa S4du, Wiceprezesa S4du lub

Przewodnicz4cego Wydziafu bgdzie mo2liwe po uprzednim um6wieniu elektronicznie lub

telefonicznie oraz wykazanfu niemo2no3ci zalafr,,tienia spra$y pocr4 elektroniczn4 lub
tradycyjn4 - na oke6lon4 godzing, w odstgpach nie kr6tszych ni2 60 rninut;



VI. celem umozliwienia stronom skladania pism bez wchodzenia do budynku S4du Rejonowego
w Kartuzach wystawienie przed wej6ciem do budynku s4du przy ul. Ko5ciuszki I w
godzinach 7:30 - l4:30 pojemnika na pocztg ijego opr6mianie codziennie po godzinie l4:30;

ORGANIZACJA WOKAND
Vll. zobowi4zujg sgdzi6w i referendarzy do przeprowadzania rozpraw i posiedzeri jawnych wedle

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

przsz Przewodniczqcego korzystania przez uczestnik6w ze Srodk6w ochrony
bezpo6redniej oraz korzystanie przez orzeczlik6w i sekretarzy - wedle wyboru - z
maski lub przylbicy, a dodatkowo z rgkawiczek w przypadku przyjmowania pism
procesowych na sali rozpraw,

o wyl4cznie na salach zaopatrzonych w oslong skladu iprotokolanta,
o przesffzeganiu odstgpu migdzy rozprawami celem swobodnego wyjdcia uczestnik6w

jednej rozprawy przed zgromadzeniem sig na koryarzu uczestnik6w kolejnej,
. bezwzglgdnego przestrzegania wzywania Swiadk6w 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

op62nieniach, celem odpowiedniego wykonania przez niq obowi4zku okerilonego w
punkcie I I zarzqdzenia;

Vlll. zobowi4zujg sgdzi6w do Wznaczania spraw na wokandzie z uwzglgdnieniem zasad
okre5fonych w punkcie YII zarz4dzenia oraz ni2ej podanych limit6w os6b przychodz4cych,
jakie mog4 przebywa6 na poszczeg6lnych salach rozpraw (uwzglgdniaj4cych odstgpy migdzy
uczestnikami co najmniej 1,5 metra) i z wykorzystaniem na potrzeby jej uczestnik6w miejsc
dla publiczno5ci (w przypadku rozprawy/posiedzenia z wigksz4 liczb4 os6b ni2 limit sali
ustala6 - o ile to mozliwe - czy wszlscy uczestnicy sig stawiq czy jest dostgpna wigksza sala
rozpraw lub rozwazy6 odleglejszy w czasie termin):

. (-1.07) - 13 miejsc,
o (1.10) -. 0.16
. l.13
o 1.26
o 2.15
o 2.27
. 3.02

l7 miejsc,
8 miejsc,
l0 miejsc,
l0 miejsc,
l0 miejsc,
9 miejsc,
l0 miejsc;

. okreSlone limity mog4 by6 przekroczone jedynie w przypadku uczestnictwa wigkszel
ilo$ci os6b wsp6lnie zamieszkuj4cych, w tym r6wnie2 mo2na nie przestrzegai limitu
odstgpu 1,5 m migdzy nimi);

IX. zobowiqzujg sgdzi6w - celem efektywnego wykorzystania sal - do rozpoczynania wokand w
danym dniu nie p62niej ni2 o godzinie 8:30, ale nie wczeSniej ni2 8:00 (regula ta nie dotyczy
termin6w dodatkowych poza zakresem czynno5ci sgdziego);

X. zobowi4zujg sgdzi6w do dokonania przegl4du ju2 wyznaczonych spraw celem ustalenia, czy
mo2na je przeprowadzi6 z uwzglgdnieniem wyZej wymiennych zasad, w razie takiej
niemo2no5ci rozwt2y| w pierwszej kolejnoSci odwolanie cz96ci wezwanych Swiadk6w, a w
ostatecznosci odwolanie poszczeg6lnych spraw (o najkr6tszym zaplanowanym czasie lub z
tak4 ilo6ciq uczestnik6w, kt6ra nie daje sig pogodzi6 z wymogami sanitarnymi), z
obowi4zkiem jednoczesnego wyznaczenia kolejnych terminirw i z pierwszefistwem tych spraw
przed sprawami nowymi;

xl. zobowi4zujg Kierownik6w sekretariat6w wydzial6w I - IV do przskazywania ochronie
najp6Zniej do godziny 8:00 w dniu wokandy pelnych danych dotyczqcych rozpoznawanych
danego dnia spraw, ich godzin i wszlstkich os6b wezwanych i zawiadomionych, ze
wskazaniem na kt6r4 godzing maj4 sig stawid poszczeg6lne osoby;



XII. celem zichowania zasady jawno5ci rozprawy lub posiedzenia okre5lenie zassd
uczestnictwa publiczno6ci:

o osoba z,ainteresowana uczestniczeniem w rozprawie lub posiedzeniu zglasza to
telefonicznie lub drog4 elektroniczn4 najEbfniej na jeden dzieft przed
wyznaczonym terminem w Biurze Obslugi Interesant6w,

o powyisz: informacja jest niezwlocznie przekazywana Przewodniczqcemu
rozprawy lub posiedzenia, kt6ry decyduje co do moiliwoSci wejScia na salg
rozpraw publiczno6ci i ilo6ci osrib, maj{c na uwadze wyiej wskazane reguly i
konieczno66 bezpiecznego rozmieszczenia wszystkich os6b na sali rozpraw,
jednakie majqc r6wniei na uwadze, i2 odmowa udzialu publicznoSci mo2e
nastqpi6 jedynie wyjqtkowo,

. w przypadku moino6ci udzialu w rozprawie jedynie cz,g.ici zglosmnych os6b'
Przewodniczqcy rozprorT czy posiedzenia podejmujg decyzje majqc na
wzglgdzie kolejnoS6 zgloszeri,

. w przypadku braku mo2liwofci udzialu publiczno6ci, Przewodnicz4cy rozprawy
lub posiedzenia na wniosek strony celem realizacji zasady jawno3ci winien
umoiliwi6 jej przekarywanie przebiegu rozprawy lub posiedzenia za pomoce
6rodk6w komunikowania sig na odleglo36,

o decyziQ Przewodnicz4cy przekazuje do Biura Obslugi Interesant6w, kttfrego
pracownicy informujq osoby zainteresowane, przekazujqc jedncczeSnie ich dane
ze wskaztniem sygnatury i godziny rozprawy ochronie, celem wpuszczenia na
teren sQdu,

. ogloszenie wyroku zawsze odbywa sig jawnie, osoby stawiaiQce sig na ogloszenie
wyroku sq wpuszrzane przez pracownik6w ochrony po podaniu powodu wizyty;
w przypadku zbyt duiej liczby chgtnych Przewodnicz4cy podejnuje decyzjg co
do iloici os6b, kt6re mogl by6 obecne na sali;

DYzURY KURATOR6W
XIII. zorganizowanie przez Kierownik6w Zespol6w Kurator6w przi96 interesant6w wedle

nas4puj4cych regul:
. wzywanie os6b na poszczeg6lne godziny,
o zachowanie odstgpu miedzy kolejnymi wezwanymi osobami nie mniejszego niZ 20

minut,
. przekazlnvanie najp6fniej w dniu przyjgcia interesant6w do godziny 8:00 ochronie list

os6b wezwanych przez poszczeg6lnych kurator6w, ze wskazaniem godziny na jakq

dana osoba jest wezwana,
o informowanie przez kuratora na bieZ4co ochrony o przypadkach op62niefi, celem

odpowiedniego wykonania przsz niq obowiqzku okre6lonego w punkcie Il
zarz4dzenia;

ORGANIZACJA PRACY POZOSTATYCH PRACOWNIK6W
XIV. utrzymanie w kontaktach wewngtrznych, migdzy oddzialami sqdu dalszego stosowania w

maksymalnym zakresie korespondencji elektronicznej; oryginaly pism mogq zosta6

dostarczone wla5ciwym kom6rkom organizacyjnym w p62niejszym czasie;
XV, ograniczenie bezpo6rednich kontakt6w przez pracownik6w z t6Lnych kom6rek

organizacyjnych, a w razie koniecmoSci bezpo5redniego kontaktu zachowanie odleglo6ci 2 m

i u2ywanie maseczek;
XVI. utrzfmanie mo2liwoSci pracy zdalnej przez asystent6w s9dzi6w, z upowaZnieniem dla

sgdzi6w do samodzielnego decydowania o takiej pracy asystenta sgdziego oraz do wydawania
asystentom akt poza budynek s4du na zasadach obowi4zuj4cych sgdzi6w;

XVII. pr4vr6cenie czasu pracy Biura Obslugi Interesant6w w poniedzialki do godziny 18:00

(numery z systemu kolejkowego wydawane bgd4 do godziny 17:45'1;

XVIII. zorganizowanie przez Dyrektora S4du pracy podleglych mu pracownik6w przy maksymalnej

obsadzie z uwzglgdnieniem wymog6w okreSlonych w Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia



16 maja 2020 r. w sprrnwie uslanotrienia okrelknych ograniczen, nakaz|w i zakazdw w
zwiqzku z wystqpieniem slunu epidenii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) - chyba, i2 mo2liwe jest
wykonywanie obowi4zk6w przez pracownika w ramach pracy zdalnej;

XIX. zapewnienie przez Dyrektora S4du:
o dezynfekcji ka2dej sali rozpraw na koniec dnia oraz w ci4gu dnia w razie zgloszenia

takiej koniecznoici przez Przewodnicz4cego skladu orzekaj4cego oraz w miarg
mo2liwoSci w trakcie przerw,

o na kaZdej sali rozpraw oraz przy Biurze Obslugi Interesant6w plynu odkazajqcego;
o dezJnfekcji Biura Obslugi Interesant6w co najmniej trzykrotnie w ci4gu dnia oraz w

razie kaldego zgloszenia takiej koniecznoici przez pracownik6w biura,
o pracownikom :irodk6w ochrony osobistej w zaleznoSci od warunk6w pracy na

poszczegolnych stanowiskach pracy,
. regularnego wietrzenia innych pomieszczef sqdu, gdziejest to mo2liwe,
. organizacji w Biurze Podawczym kwarantanny korespondencji przychodz4cej do s4du

(drogq pocaowq, skladanej w Biurze Podawczym iw pojemniku przed budynkiem)
na okres 24 godzin (poza sprawami pilnymi, np. wniosek o zastosowante
tymczaso$ego areszowania),

. realizacii w rriarg mo2liwodci pozostalych zaleceri Cl6wnego Inspektora Sanitamego
dla funkcjonowania s4d6w z dnia l8 maja 2020 r.;

xx przedlozenie zarzqd,z.enia do zapoznania i wykonania wszystkim pracownikom s4du oraz
firmie (wiadcz4cej uslugi w zakresie ochrony - w szczeg6lno5ci w zakresie punktu XII, a
tak2e umieszczenie wyci4gu informacji w zakresie f'unkcjonowania sqdu na stronie
internetowej s4du ina drzwiach wejSciowych do budynku;

XXl. przeslanie zarz4dzenia do wiadomoSci:
o Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach, KPP Kartuzy,
o Komomikom przy S4dzie Rejonowym w Kartuzach,
. Pomorskiej lzbie Adwokackiej w Gdarisku, Okrggowej lzbie Radc6w prawnych w

Gdarisku,
e Prezesowi S4du Okrggowego w Gdarisku;

xxff. traci moc zarz4d,zenie Prezesa S4du Rejonowego w Kartuzach z dnia l5 czerwca 2020 r. nr
29n0;

XXIII. zarz4dzenie wchodzi w2yciezdniem l3 lipca2020 r.


