ZARZADZENIE

N

12t20

Prezesa Sqdu Rejonowego w Kartuzach
z dnia 12 marca 2O2O r.

Na podstawie art. 22 ustawy Prawo

o

ustroju sqddw powszechnych

rozprzestrzenianiem sig koronawirusa SARS-COY-2
terenie kraiu

i

w

zwi4zku z
zagro2eniem epidemiologicznym, na

zarz4dzam

l.

3.

od dnia l3 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r. ograniczenie rozpoz.nawania spraw
przez S4d Rejonowy w Kartuzach do spraw pilnych okreSlonych w $ 2 ust. 5 lit.: a (w
przypadku przesluchari 6wiadk6w na podstawie art. l85a-185c albo art. 316 $ 3 kpk
jedynie do przypadk6w zwi4zanych z mo2liwo5ci4 zlo2enia przez prokuratora
wniosku o tymczasowe aresztowanie), b, d i j Regulaminu urzgdowunia sqddw

powszechnych oraz celem ogloszenia zaplanowanych publikacji wyrok6w, z
mo2liwodciq przedluZenia ograniczenia w zrvi4zku z bie24c4 sytuacjE zagroienia
rozprzestrzeniania sig koronawirusa SARS-COV-2;
odwolanie wszystkich pozostalych rozpraw i posiedzei wyznaczonych w S4dzie
Rejonowym w Kartuzach;
zamknigcie budynku s4du dla interesant6w poza osobami zawiadomionymi i
wezwanymi na sprawy o kt6rych mowa w punkcie I zarz4dzenia, kt6re zostan4
wpuszczone po okazaniu wezwania (zawiadomienia) lub sprawdzeniu przez ochrong
budynku na liScie os6b wyszczeg6lnionych na wokandzie oraz po dokonaniu badania

temperatury (osoby o podwyZszonej temperaturze nie zostan4 wpuszczone);
Kierownik6w Sekretariat6w I, IL n i IV do przedloZenia do godziny
14:30 informacji na temat spraw o kt6rych mowa w punkcie l zarz4dzenia, ze
wskazaniem daty i godziny posiedzenia oraz sygnatury,
5. umieszczenie informacji o powyZszych obostrzeniach na drzwiach wejSciowych oraz
na stronie internetowej sEdu, ze wskazaniem:
. sygnatur spraw kt6re nie zostaiy odwolane,
o poinformowanie. i2 kuratorzy zawodowi bgdq pelnii dy2ury wyl4cznie
telefonicznie.
o odwolania przyjg6 interesantow przez Prezesa S4du, Wiceprezesa S4du oraz
Przewodniczqcych Wydzialtiw,
o_ zawiadomienie w miarg moZliwo5ci telefonicznie oraz drogq elektronicznq stron i
uczestnik6w o odwolaniu rozpraw i posiedzerl z podaniem kolejnych termin6w;
7. przedloZenie zarz4dzenia do zapoznania i wykonania wszystkim pracownikom s4du
oraz umieszczenie na stronie intemetowe.j s4du jako zal4cznik do infbrmacji z punktu
4. zobowi4zujg

8.

o

przeslanie kopli zarz,4dzenia faksem do wiadomoSci Prokuratury Rejonowej w
Kartuzach oraz KPP Kartuzy oraz w formie komunikatu do portali intemetowych;
zarzqdzenie wchodzi w Zycie w dniu 12 marca 2020 r.

Prezes Sqclu

w
Adam

