
ZARZĄDZENIE NR A-0212-16/2020 

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Brzegu z dnia 19 maja 2020 r.  

w sprawie ustanowienia i wdrożenia procedur zapewniających bezpieczeństwo  

pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Brzegu  

w czasie stanu epidemii. 

W związku z wejściem z w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadza 

mechanizmy rozszerzające funkcjonowanie sądów, zarządza się co następuje: 

§1 

Od dnia 25 maja 2020 r. wprowadza się do stosowania w Sądzie Rejonowym w Brzegu wytyczne Ministra 

Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-

CoV-2 w Polsce z dnia 18 maja 2020 r. (w załączeniu)  i dodatkowo zobowiązuje się: 

1. do umieszczenia na stronie internetowej tutejszego sądu oraz na drzwiach wejściowych do budynku sądu 

komunikatu o treści zawartej w części A wytycznych, dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa 

pracowników/klientów, oraz części dotyczącej zasad ochrony indywidualnej, 

2. do umieszczenia na stronie internetowej tutejszego sądu oraz na drzwiach wejściowych do budynku sądu 

informacji o obligatoryjnym korzystaniu przez wszystkie wchodzące osoby z płynu do dezynfekcji rąk. 

Płyny dezynfekujące zostają udostępnione przy wejściu do każdego z pomieszczeń Sądu Rejonowego w 

Brzegu, w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Obok płynu dostępna będzie do wglądu instrukcja 

obrazująca prawidłową dezynfekcję rąk, 

3. wprowadzić do stosowania grafik potwierdzający godziny dezynfekcji toalet (dezynfekcja następuje co 2 

godziny, od godziny 8.00 do godziny 16.00). Grafik z dnia poprzedniego zostaje przekazany przez osobę 

sprzątającą do oddziału administracyjnego tutejszego sądu, 

4. za dezynfekcję powierzchni  dotykowych we wszystkich pomieszczeniach sądu (w tym na salach 

rozpraw) odpowiedzialni są pracownicy firmy sprzątającej, 

5. za dezynfekcję bezpośrednio używanego sprzętu, szczególnie sprzętu komputerowego (klawiatury) 

odpowiedzialny jest każdy użytkownik sprzętu, 

6. limit osób jednocześnie przebywających w windzie zostaje ograniczony do jednej osoby, 

7. w zakresie wytycznych dotyczących konieczności wyznaczenia pomieszczenia służącego do 

odizolowania osoby, wobec której stwierdzono objawy chorobowe, nadal obowiązuje Zarządzenie Nr A-

0212-10/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Brzegu z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie procedury 

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Sądzie Rejonowym w 

Brzegu, 

8. dodatkowo do procedury, o której mowa w §1 punkcie 7 niniejszego zarządzenia, wprowadza się zapisy, 

określone w punkcie B wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla 

funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, z jednoczesnym zobowiązaniem 

każdorazowego sporządzania listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, 

9. w zakresie organizacji godzin pracy osób zatrudnionych w podstawowym i zadaniowym systemie czasu 

pracy, nadal obowiązuje Zarządzenie Nr A-0212-14/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Brzegu 

z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ustalenia godzin urzędowania i godzin przyjęć interesantów  Sądu 

Rejonowego w Brzegu.  

§2 

Stosownie do rekomendacji Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości  z dnia 18 maja 2020 r. – 



DNA-II-510.20.2020, mając na uwadze istniejące warunki kadrowe, lokalowe, przy zachowaniu obecnie 

obowiązujących reguł bezpieczeństwa, zarządza się o następuje: 

1. w zakresie organizacji pracy, zasad i godzin przyjęć interesantów przez BOI, biuro podawcze, czytelnię 

akt, kasę Sądu Rejonowego w Brzegu, w mocy pozostają zapisy §1-3, §5-6 Zarządzenia Nr A-0212-

14/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Brzegu z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ustalenia 

godzin urzędowania i godzin przyjęć interesantów Sądu Rejonowego w Brzegu, z zaznaczeniem, że w 

przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu pomiędzy pracownikami komórek organizacyjnych sądu, 

należy bezwzględnie zachować odstęp minimum 2m, 

2. skargi do Prezesa Sądu Rejonowego w Brzegu mogą być składane wyłączenie drogą elektroniczną lub 

na piśmie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wysłuchania skarżącego również 

telefonicznie, 

3. od dnia 16 czerwca 2020 r. do 15 lipca 2020 r. przywraca się rozpoznawanie spraw na posiedzeniach 

jawnych, z zastrzeżeniem, że w jednym tygodniu na jednego sędziego może być rozpisany jeden dzień 

sesyjny, a maksymalnie dwa dni, za zgodą prezesa. Od dnia 16 lipca 2020 r. w jednym tygodniu na jednego 

sędziego mogą być rozpisane dwa dni sesyjne, 

4. w tej samej sali, w miarę możliwości, w jednym dniu przeprowadza się tylko jedną sesję, 

5. świadków, biegłych, strony oraz innych uczestników postępowania należy wzywać w taki sposób, aby 

nie następowała kumulacja osób oczekujących, 

6. w przypadku istnienia technicznych i prawych możliwości rekomenduje się przeprowadzenie czynności 

procesowych w trybie wideokonferencji, 

7. ogranicza się gromadzenie osób w jednym pomieszczeniu, poza szczególnymi okolicznościami 

związanymi ze świadczeniem pracy, 

8. zakazuje się wstępu do budynku Sądu Rejonowego w Brzegu osób innych niż wezwane na określony 

termin (np. rozprawę, posiedzenie) lub też wykazujących inną niezbędną potrzebę. Nadal obowiązuje 

kontrola osób wchodzących na teren sądu, jaką przeprowadzają pracownicy firmy ochroniarskiej tutejszego 

sądu, 

9. zakaz dotyczy także dostępu publiczności do sal rozpraw. W uzasadnionych przypadkach, po złożeniu 

stosownego wniosku i uzyskaniu przepustki, możliwe jest przebywanie takich osób, podczas rozprawy w 

charakterze publiczności. Uzyskanie przepustki możliwe jest wyłącznie po złożeniu przez zainteresowaną 

osobę na 7 dnia przed terminem rozprawy (posiedzenia) umotywowanego wniosku. Wniosek rozpatrywany 

jest przez sędziego referenta w danej sprawie,  

10. na terenie budynku Sądu Rejonowego w Brzegu, na każdym piętrze, wyodrębnia się specjalną strefę 

ograniczająca możliwość przemieszczania się osób, tzw. „strefę osób oczekujących na rozprawę”. W 

trakcie oczekiwania na wezwanie strony, pełnomocnicy i inne osoby, które nie są pracownikami tutejszego 

sądu zobowiązani są przebywać wyłącznie na trenie „strefy”, 

11. przed wejściem głównym do budynku sądu  instaluje się „skrzynkę podawczą”, do której osoby 

zainteresowane mogą złożyć korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku, czy jej wysłania, 

12. pracownicy wykonujący czynności służbowe poza budynkiem sądu  wyposażeni są w środki ochrony 

osobistej, 

13. czynności służbowe kuratorów zawodowych powinny być realizowane w miarę możliwości za 

pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonu, faksu, poczty elektronicznej). 

Czynności związane z konieczności bezpośredniego kontaktu ze stroną realizuje się w pomieszczeniu, w 

którym przebywa w jednym czasie tylko jeden kurator, a jeżeli nie ma takiej możliwości, w 

wyodrębnionym do tego celu pomieszczeniu, jakim jest pokój nr 37, 



14. pozostaje w mocy §6 i 7 Zarządzenia Nr A-0212-10/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w 

Brzegu z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 w Sądzie Rejonowym w Brzegu, zgodnie z którym pracownicy sądu 

zobowiązani są do codziennego poddania się pomiarowi temperatury ciała. Do dokonywania pomiaru 

temperatury upoważnieni są pracownicy ochrony. 

15. Pracownik odpowiedzialny za ochronę budynku dokonuje pomiaru temperatury ciała także innych osób 

wchodzących na teren budynku oraz sprawdza wykonanie dezynfekcji rąk, zasłonięcie ust i nosa oraz 

posiadanie zawiadomienia/wezwania lub legitymacji służbowej upoważniającej do wejścia. Odmowa 

poddania się pomiarowi temperatury lub brak środków ochronnych, skutkuje odmową wpuszczenia takiej 

osoby na teren sądu, 

16. zobowiązuje się wszystkich pracowników tutejszego sądu do niezwłocznego informowania 

bezpośredniego przełożonego (także poza godzinami urzędowania sądu oraz w dniach wolnych) o: 

• objawach mogących wskazywać na chorobę COVID-19, takich jak gorączka, kaszel, duszności, objawy 

przeziębienia, 

• kontakcie z osobą zarażoną lub objętą kwarantanną albo osobą, która miała bezpośredni kontakt z osobą 

zarażoną lub objętą kwarantanną. Kierownik komórki organizacyjnej zobowiązany jest w takiej sytuacji do 

wydania polecenia, aby pracownik nie stawiał się do pracy i niezwłocznie przekazuje informację 

kierownikowi oddziału administracyjnego, 

• objawach chorobowych pojawiających się w trakcie pracy w budynku sądu. W takim przypadku 

pracownik dodatkowo zobowiązany jest do określenia z kim w sądzie miał bezpośredni kontakt w ciągu 

ostatnich 14 dni. O objawach chorobowych pojawiających się w godzinach pracy informowana jest 

również osoba pełniąca zadania z zakresu bhp. 

Bezpośredni kontakt ma miejsce w przypadkach, gdy: 

- pracownik przebywa w jednym pokoju z innymi osobami, 

- osoby przebywały razem na rozprawie, posiedzeniu lub rozmawiały w bezpośredniej bliskości przez co 

najmniej 15 minut, 

- pracownicy mieszkają, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. 

Po zgłoszeniu zagrożenia, określonego w §2 punkcie 3 zarządzenia niezwłocznie przeprowadza się 

dezynfekcję pomieszczenia, jego wietrzenie, a pracownika, u którego wystąpiły objawy w maseczce i 

rękawiczkach kieruje się  poza budynek sądu i zawiadamia właściwe służby sanitarno-epidemiologiczne. 

Pracownik zabiera ze sobą wyłącznie rzeczy osobiste. 

§3 

- Od dnia 25 maja 2020 r. przywraca się wysyłkę wszelkich pism sądowych i akt spraw III Wydziału 

Rodzinnego i Nieletnich oraz V Wydziału Ksiąg Wieczystych tutejszego sądu, 

- od dnia 27 maja 2020 r. przywraca się wysyłkę wszelkich pism sądowych i akt spraw I wydziału 

cywilnego, 

- od dnia 1 czerwca 2020 r. przywraca się wysyłkę wszelkich pism sądowych i akt spraw II wydziału 

karnego oraz pozostałych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Brzegu. 

§4 

Zarządza się zamieszczenie powyższej informacji na stronie internetowej tutejszego sądu oraz tablicy 

ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego w Brzegu. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r. 



Na oryginale właściwe podpisy: 

Prezes Sądu Rejonowego w Brzegu  

Magdalena Woźniak 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Brzegu 

Mariusz Bochenek 

 


