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Radomsko, dnia 16.03.2020r.

PREZES SĄDU REJONOWEGO
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 3

Tel. (44) 68-58-137 fax (44) 68-58-177

Zarządzenie Nr ..§Jf?.?c^)
Prezesa Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Rejonowego w
Radomsku w stanie zagrożenia epidemicznego i ograniczenia zadań jednostki organizacyjnej
wykonującej zadania publiczne wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy
obywatelom

na podstawie -art.22 § l w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365 t. j.), - § 8 ust. l pkt l Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020.433) - art. 22 ust. l
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. 2019.1239 t. j. z późn. zm.), - art. 207 § 2 oraz art. 81 Kodeksu pracy (Dz.U.
2019.1040, t.j.).
w związku z komunikatami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z 14 marca 2020 roku
w sprawie liczby zakażeń wimsem SARS-CoV-2, komunikatami Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz zaleceniami Ministerstwa Rozwoju z dnia 13 marca 2020 roku dla zakładów
pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa opracowanymi w porozumieniu
z Głównym Inspektorem Sanitarnym

w porozumieniu z Dyrektorem Sądu Rejonowego w Radomsku
Zarządzam:

§1
od 16 marca 2020 roku do odwołania ograniczenie w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego
w Radomsku polegające na dokonywaniu czynności na posiedzeniach niejawnych i innych
czymiości przez sędziów i asystentów sędziego - w formie pracy zdalnej, jeżeli mają takie
możliwości i zakresy zadań pozwalające na pracę zdalną,

§2

wykonywanie pracy zdalnej przez sędziów i asystentów sędziego oraz kuratorów sądowych,
chyba, że obecność w sądzie związana jest ze sprawami wskazanymi w zarządzeniu nr 1/2020

Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Radomsku, wynika z niecierpiących zwłoki potrzeb
wymiaru sprawiedliwości, których wykonanie jest niezbędne pomimo stanu zagrożenia
epidemicznego albo wykonywaniem dyżurów lub innego rodzaju świadczeniem pracy w
miejscu pracy zgodnie z odrębnym harmonogramem właściwym dla danej jednostki.

§6
Zobowiązuję Przewodniczących Wydziałów oraz Kierowników Sekretariatów Wydziałów /
Oddziałów / Zespołów/ Sekcji do prowadzenia nadzoru nad pracą podległych pracowników w
miejscu świadczenia pracy, zdalnie lub przez osoby upoważnione, według kryterium
sprawiedliwego obciążenia tym obowiązkiem.

§7
W razie konieczności upoważniam Przewodniczących Wydziałów Kierowników
Sekretariatów Wydziałów / Oddziałów / Zespołów/ Sekcji do wezwania pracownika celem
stawienia się w siedzibie Sądu - niezależnie od harmonogramu właściwego dla danej
jednostki.

§8
Wszystkie osoby objęte treścią zarządzenia bezwzględnie powinny pozostawać w kontakcie
telefonicznym lub mailowym z bezpośrednimi przełożonymi.

§9
Ograniczenie pracy Biura Podawczego w Sądzie Rejonowym w Radomsku w okresie od
16.03.2020r. do 31.03.2020r. poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów na
rzecz obsługi zdalnej (poczta polska).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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