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PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

z dnia 15 maja 2020 r.

Działając na podstawie : art. 22§ l pkt l i art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o
ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020,pqz.365) oraz art.22 ust.l ustawy z dnia 5 grudnia
2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi(Dz.L).2019.1239 t.j.) w
związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zakażenia
koronawirusem SARS-Co V-2 ( Dz.U 2020.325) i art.207§ l Kodeksu pracy ( Dz.U.2019.1040 t.j.) i
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz.491) i ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. 2020 poz.374 i 567) i w związku z art, 14a ust. 4 i 9 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 póz. 568) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19
kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii( Dz. U z dnia 19 kwietnia 2020r. poz.697)

zarządzam, cp następuje:

ograniczenie urzędowania Sądu Okręgowego w Gdańsku w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COYID-19 poprzez^

§1
utrzymanie zasady, że wejście na teren Sądu Okręgowego w Gdańsku jest możliwe
po wykazaniu powodu wizyty - wezwanie na rozprawę, wejściówka na rozprawę
jako publiczność, umówiona wizyta w czytelni akt, umówione spotkanie w sprawie
skargi itp. Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Przypominam, że
istnieje możliwość kontaktu z Sądem Okręgowym w Gdańsku w formie telefonicznej
lub e-mailowej;

§2
ochrona wpuści osoby zainteresowane n^e wcześniej niż 20 minut przed godziną
posiedzenia lub umówionej wizyty. Osoby wchodzące do Sądu Okręgowego w
Gdańsku podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury;



§3
załatwienie każdej sprawy administracyjnej w budynku Sądu Okręgowego będzie
możliwe po uprzednim umówieniu wizyty mailowo lub telefonicznie. Potwierdzenie
wizyty będzie skutkować przekazaniem informacji ochronie Sądu o możliwości
wejścia na teren budynku;

złożenie skargi lub inna wizyta u Przewodniczącego Wydziału i Prezesa Sądu jest
możliwa jedynie po uprzednim umówieniu terminu elektronicznie na wskazany
adres mailowy, oraz wykazaniu niehiożności załatwienia sprawy poczta
elektroniczną. Złożenie skargi pisemnej może nastąpić jedynie po umówieniu
terminu elektronicznie na wskazany adres mailowy, w terminie i miejscu
wskazanym przez Wydział Wizytacyjny;

§5
celem zachowania zasady jawności rozprawy z jednoczesnym zachowaniem zasady
bezpiecznego procedowania rozszerzam zasadę stosowaną w sprawach medialnych
wstępu na salę rozpraw publiczności za zezwoleniem przewodniczącego. Osoba
zainteresowana uczestniczeniem w rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest
zobowiązana najdalej na dwa dni robocze przed rozprawą lub posiedzeniem zgłosić
zainteresowanie uczestnictwem w rozprawie maiłem lub telefonicznie w Biurze
Obsługi Interesantów. O ilości osób mogących wejść na sale decyduje
przewodniczący posiedzenia, biorąc ppd uwagę konieczność bezpiecznego
rozmieszczenia uczestników postępowania na sali rozpraw. Przewodniczący
posiedzenia potwierdza możliwość uczestniczenia w rozprawie, w takim wypadku
Biuro Obsługi Interesantów informuje ochronę Sądu o uprawnieniu do wejścia na
terę Sądu. Jeżeli z uwagi na warunki rozprawy ilość osób mogąca wejść na salę jest
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń;

§<'
osoby wchodzące do Sądu Okręgowego podlegają aktualnym ograniczeniom

dotyczącym ochrony ust i nosa. Przed wejściem na salę rozpraw są pojemniki z
płynem dezynfekującym.

§

w wkontaktach, także wewnętrznych, między oddziałami sądu stosowanie
maksymalnym zakresie korespondencji elektronicznej; oryginały pism mogą zostać
dostarczone właściwym komórkom organizacyjnym w późniejszym czasie; w
przypadku wypłat należy wprowadzić przesyłanie e-mailem odpowiednich
dokumentów pomiędzy dyrektorem, oddziałem finansowym i kadrami.



§8

ograniczenie badań w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów do spraw
mogących być wykonanych przy zachowaniu podwyższonych warunków
bezpieczeństwa.

§9
[

odwołuję spotkania informacyjne na podstawie art.1838 kpc oraz dyżury mediatorów
w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku w okresie do dnia 31 maja 2020 r;

§10
zobowiązuję Prezesów Sądów Rejonowych okręgu gdańskiego do wydania
stosownych zarządzeń w zakresie funkcjonowania podległych sądów rejonowych w
okresie do dnia 20 maja 2020 r. zgodnie z aktualnym stanem prawnym;

§11
umieszczenie treści zarządzenia na strpnie Sądu Okręgowego w Gdańsku w
Biuletynie Informacji Publicznej;

§12

zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Prezesa
Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 maja 2020 r. Nr 150/20-Adm.
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