Zarządzenie Nr 13/2020
Prezesa Sądu Rejonowegow Radomsku
z dnia 21maja2020 r.

na

podstawie art. fZ

$

I

pkt

1,

art. 37a $

I

i

art. 54

$

2

ustawy

z d n i a 2 7 | i p c a2 0 0 1r . - P r a w oo u s t r o j u
j.Dz.U.20f0r,.poz,365)oraz
s ą d ó w p o w s z e c h n y(ct h
Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 czerwcaf0|9 r, $ 30 ust. l pkt 6 i 15 rozporządzenia
Regulaminurzędowaniasqdów powszechnych(Dz. U. 20l9 r,, poz. |14| ze zm), a takze
przepisów ustawy z dnia f

marca f0f0 r. o

szczególnych rozwiqzaniach związanych

z zapobieganiem,przeciwdziałaniemi zwa|czanięmCOVID-19' innych chorób zakainych oraz
wywołanych
nimi sytuacjikryzysowych(Dz' U. f0f0 r', poz.374) , rekomendacjiMinisterstwa
Sprawiedliwościz dnia 18 maja 20f0 r. zawierającerekomendowanedział'aniamajqcena celu
ochronępracowników oraz interesantóws4dów' a takŻezapobieganie rozprzestrzenianiusię
wirusa SARS-CoV-2

w związku z rozszerzeniem funkcjonowania s4dow i częściowe

przywrócenie stronom postępowań dostępu do sądu a takŻe Wytycznymi Ministra
Sprawiedliwościi Głównego Inspektora Sanitarnegodla funkcjonowania sądów w trakcie
epidemiiSARS-CoV-2 w Polsce

zarządzam:

$1
Uchylam z dniem 3l maja 2020 roku pkt $l i $2 zarz4dzeniaPrezesa Sądu Rejonowego
w Radomskunr 812020z dnia l6 marca2020 roku w zakresiedotyczącymograniczeniapracy
sędziówSąduRejonowegow Radomskudo pracyzdalnej.

$2
a) w przypadkuistnieniatechnicznychi prawnychmozliwościprzeprowadzanie
czynności
procesowych
w trybiewideokonferencj
i,
b) w pozostałychsytuacjachplanowanieprzebiegusesji w ten sposób, aby poza stronami
pozostałeosoby były wzywane na konkretnegodziny, tak aby zostata
i pełnomocnikami
zachowanaodległość
2 metrówna SaIipomiędzyuczestnikami,
c) w przypadkusal:0'14,2.30,1.37zę względuna ich powierzchnię
przeprowadzenieposiedzeń
zudziałęmnie więcejniz 3 osobypozaskładem
orzekającym,

d) ograniczenie ilości osób uczestniczącychw posiedzeniu do osób wezwanych na
posiedzenie lub teŻ wykazujących inn4 niezbędnąpotrzebę uczestniczenia w posiedzeniu.
osoby te są zobowtqzane do posiadania dokumentu potwierdzającego tozsamośćoraz
wezwaniado s4du.
e) na rozprawęmogą wejśćwyłącznieosoby z osłonąna usta i nos (maseczkajednorazowa
lub wielokrotnegouzytku, przyłbtcaw przypadku osób, ktore ze względów zdrowotnych nie
mog4 zakrywac usta nosa maseczką). ostonę twarzy mozna zdjqc: Jeżeli tak zarz4dzi
prowadzącyrozprawę(szczególnie w celu potwierdzeniatozsamości).
D p,,y wejściuna salę sądową rozpraw uczestnicy powinni zdezynfekować ręce, albo
załoŻycrękawiczki,
g) klamki/ uchwyty i powierzchnie,często dotykane,powinny być dezynfekowanepo kaidej
rozprawie,
h) pomieszczeniasal rozpraw powinny być regularniewietrzone w tym, przed rozprawq i nie
rzadziejniŻ co godzinę w trakcie rozpraw.
i) nie naleiy uŻywacklimatyzacji, W przypadkuwyposaŻeniaobiektu w system wentylacji
mechanicznejnawiewno-wywiewnej - za|eca się ' utrzymywanie rygorystycznych zasad w
zakresie wysokiej krotnościwymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do
obiektu (w

miarę mozliwości technicznych) głównie świeżego, atmosferycznego.

odpowiednio uzdatnionegopowietrza z moiliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z
systemucyrkulacji, a następnieusunięciezuiy,tegopowietrzana zewnqtrz obiektu.Nie należy
stosowaćww. wentylacji mechanicznejz odzyskiem ciepła- rekuperacji.
$3
Nie przeprowadzasię bezpośredniej
obsługiinteresantóww sekretariatachwydziałów.
Czynnościte realizowanes4 prZęZBiuro obsługi Interęsantów.

s4
a) z dnięm 1 czerwca2020 roku Biuro obstugi Interesanta
Sqdu Rejonowegow Radomsku
wznawiabezpośrednią
obsługęinteresantów
ze wskazanymiponizejograniczeniami,
b) w pomieszczeniuBiura obsługi Interesantapoza pracownikiems4du moze przebywać
jednocześnie
maksymalniel osoba( interesant).
jest udostępnione
c) Biuro obsługi Interesanta
w
dla interęsantów

godzinach9.00-l5.00,

z przerwą 12.00.|2'30 na
dezynfekcję.Po każdym interesancie
zaleca się wietrzenie
pomieszczenia.

9)

a) z dniem 1 czerwca2020roku

Czyte|niaSądu
Rejonowegow Radomskuwznarvia
bezpośrednią
obsługę
interesantów
ze wskazanymiponizejograniczeniami'
b) w pomieszczeniu Czytejni
poza pracownikiem sqdu
moze przebywaćjednocześnie
maksymalnieI osoba( interesant).
c) Czyte|nia
jest udostępniona
dla interesantów
w godzinach9'00-l5.OO, zprzerwq
|2,OO-|2'30
na dezynfekcję.Po kazdym interesancie
za|ecasięwietrzeniepomieszc
zenia.
d) aktana czyte|nięudostępnian
i s4 wył4czl]ę
po uplzednim telefonicznynr
zaniówieniu akt
minimum2 (dwa)dni przed
dat4wgl4du'

s6

a) od dnia l czerwca 2020
roku wznowienie funkcjonowania
Biuro Podawczego Sqdu
Rejonowegow Radomsku,
b) przy Biurze Podawczympoza
I osoba( interesant).

pracownikiems4dumoze przebywacjednocześnie
maksynralnie

c) Biuro obsługi Interesanta
jest udostępnione
dla interesantóww godzinach
9'00.l5.00.
z przewq |2.00.|2.30
na dezynfekcję.
d) w budynku Sqdu Reionowego
w Radomskuprzedłużam
dlaosób, które nie potrzebują
uzvskaniapotwierdzen
ia złoż'enia
pisma procesowegomozliwość.
rnozliw ośczłożerlia
pism
procesowychdo pojemnika
umiejscowionego
przy wejściuw br'rdynku
s4du przy stanowisku
ochronysądu.

$7

Sprarvy z zakręsu adrninistracji
s4dowej (przyjmowanie interesantó
w przez prezesów)
załatwianebęd4 wyłqcznie
drog4 elektronicznąlub na piśmie,
a gdy zachodzikonieczność
wysłuchaniaskarzącegotakze
te]efoniczniepo uprzednim
uzgodnieniuterminu.

s8
Przy wykonywaniu czynności służbowychna terenie S4du Rejonowego w Radomsku
zobowiązuję do korzystania z dostępnych środków ochrony osobistej oraz dodatkowego
wyposazeniasal.

$e
Zarz4dzeniepodlegaopublikowaniuw B iuletynie Informacj
i Publicznej'

s8
Zarządzenie
wchodziw iycie z dniem I czerwca2020roku'

