ZARZADZENTE

N
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prezesa Sqdu Rejonowego
w Kartuzach
z dnia 16 marca 2020 r.

,yF"".

sig koronawirusa SARS_COV_2 i zagroireniem
art. 22 usrawy prnwo o ustriiu sqd6w
Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogtirrriio no

..
-_,,^_y_-**Uu
eproemrcznym na terenie
kaju,"enianiem
na podstawie
I

powszechnych, $ 8 ust. pkt I
o bszarze Rzeczypospolitej potskiej
sianu iagro1enia epidemicznego

zan4dzamz

1.

zmiang punktu
spos6b:

I

zuz4dzenia

z

dnia 12 marca 2020 r.

w

12/2020 r. w nastgpuj4cy

ograniczenie do dnia 3l marca 2020 r., z mozliwo6c iq, przedluieni4 w zutiqzlr;u
z
biez4c4 synracj q Tagroi:Enia rozprzestrzeniania sig koronawirusa SARS_CbV_2,
rozpoznawania spraw przez S4d Rejonowy w Kartuzach jedynie do spraw pilnych
nastgpuj4cych kategorii :

o

.

w przedmiocie zastosowania przedlu2enia tymczasowego aresztowania, sprawy, w
kt6rych orzeczono Srodek zzb.e4ieczzlryy w postaci pobytu w zakhJzie psychiatry"rnyr,
,p*lry
rozpoznawdre w post9powaniu przyspieszonym oraz sprawy zz,grozone przedawnieniem karalnoSci
crynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz spiawy o zastosowanie srodka detencyjnego w
postaci umieszczenia cudzoziemca w strzezonym o6rodku lub zastosowania wobec niegoarlsau
dla cudzoziemc6w, sprawy, w kt6rych wykonywanajest kara pozbawienia wolnoSci atbo-inna kara
lub Srodek przymusu skutkujqcy pozbawieniem wotno3ci, jeZeli rozstrrygnigcie sqdu dotyczy
zwolnienia osoby pozbawionej wolnosci z zakladu kamego lub aresztu sledczego albo jest
niezbgdne do wykonania takiej kary lub Srodka przymusu w tym zakladzie lub areszcie;

i

sprawy

sprawy

o

odebranie osoby podlegaj4cej wladry rodzicielskiej lub pozostajqcej pod opiekq

wymagajqce wydania zarz4dzenia w trybie art. 569 $ 2 ustawy Kodeks postgpowania cywiinego,

.
o

sprawy, o kt6rych mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy dotycz4ce
-zosLt
umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, spri*y, w n1rycti niitetni
umieszrzony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dowcz ce umieszczenia maloletniego
cudzoziemca w plac6wce opiekuriczo-wychowawczei, jak r6wnieZ czynnosci z zakres,a
post?powania wykonawczego w wyZej wymienionych sprawach, a tzkZ€ sprawy w przedmiocie
rozpoznania vmiosk6w o ustanowienie kuratom w celu reprezentowania interesdw maloletnich w
postpowaniu przed s4dem lub innym organem;

lla ustary o pneciwdzialaniu przemoqt w rodzinie,
przesluchania osoby w trybie zzbezpieczenia dowodu lub co do kt6roj zachodzi obawa, te nie
bgdzie moznajej przesluchad na rozprawie oraz w prrypadku przesluchaf Swiadk6w na podsta\,vie
art. l85a-185c - jedynie do przypadk6w zwiqza:nych z mo2liwoSciq zlohenia ptznz prokuratora
wniosku o tymczasowe areszowanie;
sprawy z wniosku, o kt6rym mowa w art.

odwolanie wszystkich pozostatych rozpraw i posiedzei jawnych :uqizaczonych w
S4dzie Rejonowym w Kartuzach;
3. zobowi4zujg Kierownik6w Sekretariat6w I, II, n i IV do przedlo2enia do dnia 26
muca 2020 r. do godziny 14:30 Kierownikowi Oddziafu Administracyjnego
informacji na temat spraw, o kt6rych mowa w punkcie I zarz1dzenia za okres 30 - 31
marca 2020 r., ze wskazaniem daty i godziny posiedzenia oraz sygnatury, a
Kierownika Oddzialu Adminishacyjnego do niezwlocznego umieszenia tej informacji
na stronie intemetowej sqdu oraz przy wejdciu do budynku;
+. zawiadomienie w miarg mo2liwoSci telefonicznie lub drog4 elektronicznq stron i
uczestnik6w o odwolaniu rozpraw i posiedzeri z podaniem kolejnych termin6w;
2.

5.

w

porozumieniu z Przewodnicz4cymi
Wydzial6w (dla Wydzial6w
IV l4cznie) minimalnej niezbgdnej obsady dla
wykonyvrania zadari okre3lonych w punkcie I zarz4dzenia (nie mniej niZ Kierownik
Sekretariatu lub jego zastgpca albo osoba wskazana przez Kierownika Sekretariatu do
wykonyvania jego zadah oraz jeden pracownik Wydzialu) oraz ustalenie wedlug tych
regul harmonogramu obecnoSci do dnia 3l marca2020 r.;
6. pozostawanie pozostalych pracownik6w poza s4dem w stalej gotowo5ci dwiadczenia
pracy (i niezwlocznego stawienia sig do sqdu w razie takiej koniecznoSci) oraz w
kontakcie
Kierownikiem Sekretariatu (pozostawienie aktualnych danych
kontaktowych i niezwloczne informowanie w razie ich zmiany);
7. odpowiednie stosowanie punktu 5
zarz1dzenia do pozostalych kom6rek
organizacyj nych s4du;
8. wykonywanie przez sgdzi6w, referendarzy, kurator6w (wedle ich wyboru) pracy
zdalnej, przy zapewnieniu przez Przewodnicz.1cych Wydzial6w oraz Kierownik6w
Zespolu Kurator6w wykonywania zadarl oke6lonych w punkcie zarz4dzenia orcz
obsady dy2ur6w onv pozostawania w gotowoSci do niezwlocznego podjgcia
obowiqzk6w w sqdzie w razie wydania takiego polecenia przez Przewodntcz4cego
Wydzialu, Kierownika Zespolu Kurator6w lub Prezesa S4du;
upowa2niam
Przewodniczqcych Wydzial6w do samodzielnego decydowania o pracy
9.
zadaniowej lub zdalnej asystenta sgdziego oraz do wydawania asystentom akt poza
budynek s4du na zasadach obowiqzuj4cych sgdzi6w;
10. do odwolani a czns pracy Sqdu Rejonowego w Kartuzach w poniedzialki okre5lam od
godzinyT.'30 do godz. l5:30;
11. przedlo2enie zarz4dzenia do zzpoznania i wykonania wszystkim pracownikom sqdu
oraz vrnieszczenie na stronie intemetowej sqdu jako zzl4cznik do informacji o
ograniczeniach w pracy sedu;
12. zarz4dzenie wchodzi w irycie w dniu l7 marca2020 r.
ustalenie przez Kierownik6w Sekretariat6w
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