ZARZADZENIE nt27l2O
Prezesa SQdu Rejonowego w Kartuzach
z dnia 22 maja 2020 r.
Na podstawie

22 ustawy Prawo o usftoju sqddw powszechnych, $ 8, t 2, 17 Rozponqdzenia Rady
r. w sprawie ustanowienia olaeilonych ograniczefi, nakazdw i
zakaz6w w zwiqzku z wystqpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878)
el"t.

Ministrdw z dnia 16 maja 2020

w sprawie okreSlenia zasad funkcjonowania Sqdu Rejonowego w Kartuzach w okresie

stanu

epidemii
zarzqdzam:

OBSTUGA INTERESANT6W

I.
II.

ograniczenie dostgpu do budynku S4du Rejonowego w Kartuzjach wyl4cznie do os6b
zdrowych, bez objaw6w chorobowych, nie objgtych kwarantann4 ani zamieszkuj4cych
wsp6lnie z osobami odbyrvaj4cymi kwarantanng;
otwarcie z dniem czerwca 2020 r. dla interesant6w Biura Obslugi Interesant6w, Biura
Podawczego i kasy s4du na nastQpujqcych zasadach:
przywracane jest korzystanie z systemu kolejkowego,
w Biurze Obsfugi Interesant6w mog4 przebywal (poza obsfug4) maksymalnie cztery
osoby - dwie obsfugiwane na stanowiskach obslugi i po jednej w kazdej z czytelni

I

o
o
r

akt;

w czg6ci wspolnej (korytarz)

mo2e przebywa6 - po pobraniu numeru z systemu
maksymalnie 5 os6b, w wymaczonych do tego miejscach, kolejne
oczekuj4 na wejScie do budynku na zsvn4trz (W zgloszeniu chgci wej6cia ochronie) i
s? wpuszczane po zwolnieniu rniejsca przez osobyju2 obecne;
ograniczenie dostgpu do budynku s4du do os6b:
udajAcych sig do Biura Obslugi Interesant6w, Biura podawczego, kasy,
stawiaj4cych sig na rozprawy lub posiedzenia,
stawiajqcych sig na wezwanie kurator6w,
udajqcych si9 na um6wione spotkanie z Preznsem S4du, Wiceprezesem S4du czy

kolejkowego

lll.

-

.
o
.
.

Przewodnicz4cym Wydziafu

osoby

te

,

zostang *?uszczone po okazaniu ochronie weztxanialzawiadomienia lub
sprawdzeniu przez ochrong na li5cie os6b wezwanych/zawiadomionych, potwierdzeniu
spotkania i nie wcze6niej nil na 15 minut przed wyznaczon4 godzin4

IV.

rozprawy/posiedzenia/spotkan ia;

poddanie sig przez osoby wchodz4ce

do s4du

i

przemieszczaj4ce

sig po

budynku

nastgpuj4cym obowiqzkom:

o

o
.
o
V.

badaniu temperatury bezdotykowym termometrem (osoby

o

podwy2szonej
temp€raturz€ nie zostan4 wpuszczone),
noszenia maseczki oslaniaj4cej usta i nos lub przytbicy w przypadku os6b, kt6re ze
wzglgd6w zdrowotnych nie mog4 zzkrywa| ust i nosa maseczk4 (osoby bez ostony
twarzy nie zostan4 wpuszczone),
derynfekcj i r4k przy wejSciu,
poruszaniu sig po terenie s4du jedynie w strefach mti4zanych z czynnoiciamr, z
powodu kt6rych wyniklo stawiennictwol

zlozenie skargi osobidcie lub inna wizl,ta u prezesa S4du, Wiceprezesa S4du lub
Przewodnicz4cego Wydzialu bgdzie moZliwe po uprzednim um6wieniu elektronicznie lub
telefonicznie oraz wykazaniu niemo2nosci zalatwienia sprawy poczta elektronicmQ lub
tradycyjn4 - na okre6lon4 godzing, w odsepach nie k6tszych ni2 60 minut;

VI.

celem umozliwienia stronom skladania pism bez wchodzenia do budynku S4du Rejonowego

w

Kartuzach wystawienie przed wej6ciem do budynku s4du przy ul. KoSciuszki I w
- l4:30 pojemnika na pocztg ijego opr62nianie codziennie po godzinie l4:30;

godzinach 7:30

VIl.

ORGANIZACJA WOKAND
zobowiqzujg sgdzi6w i referendarzy do przeprowadzania rozpraw i posiedzeri jawnych wedle
nastgpuj 4cych zasad:

o

.
o
o

.

IX.
x.

xl.

procesowych na sali rozpraw.
wylQcmie na salach zaopatrzonych w oslong skladu iprotokolanta,
przestrzeganiu odstgpu migdzy rozprawami celem swobodnego wyj6cia uczestnik6w
jednej rozprawy przed zgromadzeniem sig na korytarzu uczestnik6w kolejnej,

bezwzglgdnego przestrzegania wzywania Swiadk6w
czasowych,

w

odpowiednich odsqpach

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,
. informowania przez Przewodnicz4cych rozpraw ochrony o wystgpuiQcych
op62nieniach, celem odpowiedniego wykonania przez niq obowi4zku okre6lonego w
punkcie ll zan4dznnia;
zobowiqzujg sgdzi6w do wyznaczznia spraw na wokandzie z uwzglgdnieniem zasad
oke6lonych w punkcie Yll zarzqdzenia otaz ni2ej podanych limit6w os6b przychodz4cych,
jakie mog4 przebywa6 na poszczeg6lnych salach rozpraw (uwzglgdniaj4cych odstgpy migdry
uczestnikami co najmniej 1,5 metra) i z wykorrystaniem na potrzeby jej uczestnik6w miejsc
dla publicmosci (w przypadku rozprawy/posiedzenia z wigkszq liczb4 os6b ni2 limit sali
ustala6 - o ile to mozliwe - czy wszyscy uczestnicy sig stawi4, czy jest dostgpna wigksza sala
rozpraw lub rozwazy6 odleglejszy w czasie termin):
o (l .07) l3 miejsc,
o (1.10) l7 miejsc,
o 0.16 8 miejsc,
o l.l3
l0 miejsc,
o 1.26
l0 miejsc,
o 2.15
l0 miejsc,
a z-z I
9 miejsc,
l0 miejsc;
3.02
e okeSlone limity mog4 by6 przekoczone jedynie w przypadku uczestnictwa wigkszej
ilosci os6b wsp6lnie zamieszkuj4cych, w tym r6wniez moZna nie przestrzegad limitu
odstgpu 1,5 m migdzy nimi);
zobowiqzujg sgdzi6w - celem efektywnego wykorzystania sal - do rozpoczynania wokand w
danym dniu nie p6Zniej ni2 o godzinie 8:30, ale nie wczesniej niz 8:00 (regula ta nie dotyczy
termin6w dodatkowych poza zakresem czynno6ci sgdziego);
zobowiqzujg sgdzi6w do dokonania przegl4du juZ wyznaczonych spraw celem ustalenia, czy
mozna je- przeprowadzii z uwzglgdnieniem wyzej wymiennych zasad, w razie takiej
niemo2nosci rozwtrfit w pierwszej kolejnosci odwolanie czgsci wezwanych swiadk6w, a w
ostatecmosci odwolanie poszczeg6lnych spraw (o najk6tszym zaplanowanym czasie lub z
takq ilo6ci4 uczestnik6w, kt6ra nie daje sig pogodzi6 z wymogami sanitamymi), z
obowiqzkiem jednoczesnego wyznaczenia kolejnych termin6w i z pierwszelistwem tych spraw
przed sprawami nowymi;
iobowiqzujg Kierownik6w sekretariat6w wydzial6w I - lv do przekazyxania ochronte
najp6iniej do godziny 8:00 w dniu wokandy pelnych danych dotyczqcych rozpomawanych
danego dnia spraw, ich godzin i wszystkich os6b wezwanych i zawiadomionych, ze
wskazaniem na kt6r4 godzing maj4 sig stawi6 poszczeg6lne osoby;

o

vlll.

przy zachowaniu bezpieczeristwa wszystkich uczestnik6w, w tym egzekwowanie
przez Przewodnicz4cego korzystania przez uczestnik6w ze Srodk6w ochrony
bezpo6redniej oraz korzystanie przez orzscmik6w i sekretarzy - wedle wyboru - z
maski lub przylbicy, a dodatkowo z rgkawiczek w prrypadku przyjmowania pism

XII.

celem zachowania zasady jawnoSci rozprawy okreSlenie zasad uczestnictwa publicznoSci:
osoba zainteresowana uczestniczeniem w rozprawie zElasza to telefonicznie lub drogq
elektroniczn4 najp62niej na dwa dni przed wyznaczonym terminem w Biurze Obslugi
Interesant6w,

.

o

o

powyZsza informacja jest niezwlocznie przekazywana Przewodnicz4cemu rozprawy,
kt6ry decyduje co do mo2liwodci wejScia na salg rozpraw publicznoSci i ilo5ci os6b.
maj4c na uwadze wyZej wskazane reguly i koniecznoS6 bezpiecznego rozmieszczenia
wszystkich os6b na sali rozpraw,

decyzlg Przewodnicz4cy przekazuje 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;

xill.

DY2URY KURATOROW
zorganizowanie przez Kierownik6w Zespol6w Kurator6w przyjg6 interesant6w wedle
nastgpuj4cych regul:
o wzywanie os6b na poszczeg6lne godziny,
o zachowanie odstgpu miedzy kolejnymi wezwanymi osobami nie mniejszego niZ 20
minut,
o przekazywanie najp6miej w dniu przyjgcia interesant6w do godziny 8:00 ochronie list
os6b wezwanych przez poszczeg6lnych kurator6w, ze wskazaniem godziny na jak4
dana osoba jest wezwana,
o informowanie przez kuralora na bieZqco ochrony o przypadkach op62nie6, celem
odpowiedniego wykonania przez niq obowiqzku okre6lonego w punkcie ll
zarzadzenia

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIll.

XlX.

ORGANIZACJA PRACY POZOSTALYCH PRACOWNIKOW
utrzymanie w kontaktach wewngtrznych, migdry oddzialami sqdu dalszego stosowania w
maksymalnym zakresie korespondencji elektronicznej; oryginaty pism mog4 zosta6
dostarczone wlaSciwym kom6rkom organizacyjnym w p6lniejsrym czasie;
ograniczenie bezpoSrednich kontakt6w przez pracownik6w z r62nych kom6rek
organ izacyjnych, a w razie koniecznoSci bezpo6redniego kontaktu zachowanie odleglo5ci 2 m
i u2ywanie maseczek;
utrzymanie mo2liwoSci pracy zdalnej przez asystent6w sgdzi6w, z upowaZnieniem dla
sgdzitiw do samodzielnego decydowania o takiej pracy asystenta sgdziego oraz do wydawania
asystentom akt poza budynek s4du na zasadach obowi4zujqcych sgdzi6w;
przywr6cenie czasu pracy Biura Obslugi lnteresant6w w poniedzialki do godziny 18:00
(numery z systemu kolejkowego wydawane b9d4 do godziny 17:45);
zorganizowanie przez Dyrektora S4du pracy podleglych mu pracownik6w przy maksymalnej
obsadzie z uwzglgdnieniem wymog6w okre3lonych w Rozporzqdzenia Rady Minislr6w z dnia
16 maja 2020 r. w sprawie uslanowienia okreilonych opyaniczefi, nakaz6w i zakazdw w
zwiqzku z wystqpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) - chyba, i2 mo2liwe jest
wykonywanie obowi4zk6w przez pracownika w ramach pracy zdalnej;
zapewnienie przez Dyrektora S4du:
o dezynfekcj i kazdej sali rozpraw na koniec dnia oraz w ci4gu dnia w razie zglosznnta
takiej koniecznoici przez Przewodnicz4cego skladu orzekajqcego oraz w miarg
mo2liworici w trakcie przerw,
. na kaldej sali rozpraw oraz przy Biurze Obslugi lnteresant6w ptynu odkaiai4cego;
. dezrynfekcji Biura Obslugi Interesant6w co najmniej trzykrotnie w ci4gu dnia oraz w
razie ka2dego zgloszenia takiej koniecznorici przez pracownik6w biura,
o pracownikom Srodk6w ochrony osobistej w zale2no6ci od warunk6w pracy na

o

poszczeg6lnych stanowiskach pracy,
regulamego wietrzenia innych pomieszczei s4du, gdziejest to mo2liwe,

.

organizacji w Biurze Podawczym kwarantanny korespondencji przychodz4cej do s4du
(drog4 pocaowq skladanej w Biurze Podawczym i w pojemniku przed budynkiem)

na okres 24 godzin (poza sprawami pilnymi, np. wniosek o

o

zastosowanie

tymczasowego areszowania).

realizacii w miarg mo2liwo6ci pozostalych zaleceri Gl6wnego Inspektora Sanitamego
dfa funkcjonowania sqd6w z dnia I 8 maja 2020 r., w tym zzpomanie z tym pismem
pracownik6w s4du;

uchylenie zarz4dzenia Prezesa S4du Rejonowego w Kartuzach nr 17120 z dnia 26 marca 2020
przedloZenie zav4dzenia

do

zaponurnia

i

wykonania wszystkim pracownikom s4du oraz

firmie iwiadcz4cej uslugi w zakresie ochrony, a tak2e umieszczenie wyci4gu informacj i w
zakresie funkcjonowania s4du na stronie intemetowej s4du
budynku;
pr znslanie zar z4dzenia do wiadomodci

.
.
.

i

na drzwiach wejSciowych do

:

Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach, KPP Kartuzy,
Komomikom przy S4dzie Rejonowym w Kartuzach,

Pomorskiej lzbie Adwokackiej

w Gdansku, Okrggowej lzbie Radc6w Prawnych w

Gdafisku,
Prezesowi S4du Okrggowego w Cdansku;
z.arzadzenie wchodzi w 2vcie z dniem I czerwca2020 r,

o

XXIII.

Prezes Sqdu

w

Adam

