ZARZADZENIE nr 15120
Prezesa Sqdu Rejonowego w Kartuzach
z dnia 18 marca 2020 r.

W zwiq4ku

z

rozptzestxzenianiem sig koronawirusa SARS-COV-2

i

zagrozsniem

na podstawie aft' 22-ustm+y Prawo o ustoiu ^sqd6re
z dnia 27 lutego 2020r' w
en

epidemicmym na terenie kaju,
w zwipku
iowsrechnych,
'sprawie
"rirpooqi""

lIiystr!^?lrowia

zaku2enia koronawirusem SARS-Co V-2 ( Dz' 2020'325)

zarzqdzam:
zwi4zane s4- Srodki
wstrzymanie wysylki wszelkich pism s4dowych, z kt6rymi
sprawy pilnych i
odwolawcze i inne tenniny p.o"".o*" Gedolve) z wyllczeniem
pisma zostaly Juz wyslanel'
egzekucyinych (nie dotyczy to spraw, w kt6rvch ww'
mailow6
cfryUa, ie pismo ijego realizacja mog4 nast4pi6 drog4
-- mlesl:lc
na
-:.
2. wstrzymanie wyznaczania termin6w rozpraw i posiedzeriwjawnych
Prezesa
zar-z4dz'eniu
kwiecieri 2020 rotcu, poz" ,f""tn"ti pilnymi okeSlonymi
r' nr 13120;
S4du R.jono*"go w Kartuzach z dnia 12 i 16 marca2020
odwolawczymi s4dowi
:. *.t "y."*i" piekazywania akt spraw *y T.srodkami
do .wyslant" otit;
odwolawczemu, poJ" lp""*"-i pilnymi (decyzjq co
po przedstawietit przez
korespondencji poa"imu;e Przewodniczqcy Wydzialu
Kierownika Sekretariatu);'wewn9traych,
migdzy oddzialami sqdu stosowanle w
4. w kontaktach, tak2e
pism. mog4 zostad
maksymalnym zat<resie to."sp'ona*cji elektronicznej; oryginaly
w p6tniejszym-czasie;
dostarczone wlaSciwym kom6rkom organizacyjnym
I -.3;
5. umieszczenie na stronie intemetowej s4du informacji o tresci punkt6w
oraz
referendarzom
6. przeslanie zaruqdzertia do zapoznania i wykonania sedziom'
(z obowiqzkiem
Kierownikom Sekretariat6w I-V celem zapoznania i itosowania

l.

pisma);

7.

potwierdzenia otrzymania
-^-^
'zav4Azene
wchodzi w 2ycie w dniu 19 marca 2020 r'

ZARZ{DZENIE nt 18-1120
Prezesa Sqdu Rejonowego w Kartuzach
z dnia 19 marca 2020 r.

i zagro2eniem
W zwiqzku z rozprzestzenianiem sig koronawirusa SARS-COV-2 ustroju
sqd6w
o
Prowo
epidemicznym na t"r.ni" t-iu,- nu podstawie- art' 2'..' ustawy
w

i"*J"ii"i"n,
iprori"

w zwiqzku

"ikozrria

ii)po"ai'""i"\ yiytt':^?'owia

"
karinawirusem SARS-Co V-2 ( Dz' 2020'325)

z dnia 27 luteso 2020r'

zanqdzamz
dnia I 8 marca 2020 r' t 15120 poptzez
wysylaniu pism w sprawach
dodanie do tot.tpotla.n.jJ' podlegaj4cej dalszemu
wieczysto ksiggowYch;
2. w pozostatyrrzakrisie zanqAzen.e postzie bez zmian;
3. zarzadzenL wchodzi w iycie w dniu 19 marca 2020 r'
1

.

zmiang punktu

I

zarz4dzenia Prezesa S4du

z.

Prezes Sqdu

w
Adam

