PREZES i DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU

Zarządzenie nr 0212-22/2020
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego
wirusem SARS-CoV-2
Na podstawie:
- art. 22 § 1 pkt 1 i art. 31a § 1 w zw. z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365 t. j. ze zm.) oraz w związku z
art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. 2020.1356 ze zm.)
zarządza się, co następuje:
§1
1. W okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
organizacja rozpraw i posiedzeń jawnych odbywa się przy ograniczonym
wykorzystaniu sal rozpraw i ograniczeniu ilości osób wzywanych na rozprawy i
posiedzenia oraz w nich uczestniczących.

2. Rozprawy i posiedzenia jawne w okresie wskazanym w ust. 1 powinny być,
co do zasady, wyznaczane od godziny 8.00 do godziny 15:30.
§2
W okresie wskazanym w § 1 ust. 1 niniejszego Zarządzenia:
a) świadków należy wzywać na wyznaczone godziny przesłuchania po jednej
osobie, a w wyjątkowych przypadkach, w ilości nie większej niż dwie osoby.
Jednocześnie należy unikać sytuacji, w której pod salą rozpraw oczekiwać będzie
kilka osób. W razie potrzeby konfrontacji większej ilości świadków, powinna być ona
przeprowadzona z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, to jest m.in. zachowania
odstępu co najmniej 1,5 m między obecnymi;
b) w sytuacji, gdy możliwe jest złożenie zeznań na piśmie (szczególnie w
trybie art. 271¹ k.p.c.) należy w pierwszej kolejności dopuszczać taką możliwość;
c) co do każdej sprawy należy rozważyć możliwość przeprowadzenia
rozprawy, czy poszczególnych czynności, z zastosowaniem trybu wideokonferencji;
d) osoby wchodzące do budynku sądu powinny dezynfekować ręce, jak
również zasłaniać usta i nos stosownie do § 24 ust. 1 pkt 2 c Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (to jest przy pomocy
odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym
mowa w art.40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2020r. poz.110, 284, 568, 695 i 1087);
e) przed wejściem na salę sądową w związku z wezwaniem bądź
zawiadomieniem o rozprawie lub posiedzeniu jawnym należy każdorazowo
dokonywać dezynfekcji rąk, a w trakcie rozprawy zasłaniać nos i usta;
f) obowiązku zakrywania ust i nosa, nie stosuje się do osób, które nie mogą
zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju,
zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym,
znacznym albo głębokim, lub osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub
odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest
wymagane;

g) osoby, które z przyczyn opisanych w pkt f) niniejszego § nie mogą mieć
zasłoniętych ust i nosa, winny zachować 1,5 m odległości od pozostałych osób
przebywających w ich otoczeniu;
h) sędzia i protokolant mogą korzystać zamiennie z maski ochronnej lub z
przyłbicy ochronnej.
§3
W okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. obsługa
interesantów przez sekretariat oraz przyjmowanie skarg administracyjnych odbywa
się w formie telefonicznej lub e-mailowej. Jedynie w sytuacjach, gdy nie jest możliwe
skorzystanie ze wskazanych możliwości, spotkanie z Przewodniczącym wydziału,
Kierownikiem sekretariatu lub Prezesem Sądu możliwe jest po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu w wyznaczonych pokojach: w budynku na ul.
Świebodzkiej 5 w sali nr 124; w budynku na ulicy Poznańskiej 16 w pok. nr 12 lub w
budynku przy ul. Poznańskiej 20 w pok. nr 113.
§4
1. W okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. do
budynków sądowych Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
zakazuje się wstępu osób innych niż wzywanych do udziału w rozprawie,
posiedzeniu, wykazujących niezbędną potrzebę uzyskania lub złożenia dokumentu w
budynku Sądu lub posiadających karty wstępu, o których mowa w § 5 niniejszego
Zarządzenia.
2. Ograniczenia dostępu nie dotyczą adwokatów, radców prawnych,
aplikantów, prokuratorów, komorników oraz pracowników Prokuratorii Generalnej
Skarbu Państwa.
§5
1. Publiczność może uczestniczyć w rozprawie po wcześniejszym uzyskaniu
kart wstępu na salę rozpraw.
2. Karty wstępu wystawiane są przez sekretariat wydziału po uzgodnieniu z
przewodniczącym wydziału lub przewodniczącym posiedzenia i ustaleniu ilości osób,

które przy zachowaniu bezpiecznego odstępu mogą uczestniczyć w rozprawie w
charakterze publiczności.
3.

O wystawienie kart wstępu zainteresowani zwracają się pocztą

elektroniczną do sekretariatu właściwego wydziału. Wystawienie kart polega na
wytworzeniu listy osób, które mogą być wpuszczone do budynku sądowego w
charakterze publiczności. Lista podlega przekazaniu osobom, które wpuszczają
interesantów do budynków Sądu.
§6
1. Od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Biuro Obsługi
Interesanta Sądu przy ul. Świebodzkiej 5 i przy ul. Poznańskiej 16 otwarte są od
godziny 8:00 do godziny 15.00.
2. Od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Czytelnie akt Sądu
przy ul. Świebodzkiej 5 i Poznańskiej 16 otwarte są od godziny 8.25 do godziny
15.00. Zapisy do czytelni, z uwagi na zapewnienie bezpiecznych warunków
korzystania, odbywają się w formie telefonicznej lub e-mailowej – dane kontaktowe
wskazane są na stronie internetowej Sądu.
§7
Zobowiązuje się wszystkie osoby zatrudnione w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu do bezwzględnego przestrzegania obowiązku zasłaniania
ust i nosa na terenie tutejszego Sądu, poza pomieszczeniem biurowym, w którym na
stałe wykonywana jest praca tj. w ciągach komunikacyjnych, w windzie, w toalecie, w
pomieszczeniach socjalnych, itp., stosownie do § 24 ust. 1 pkt 2 c Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (to jest
przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku
ochronnego, o którym mowa w art.40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. –
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz.110, 284, 568, 695 1087);
- zobowiązuje się osoby wykorzystujące przysługującą zgodnie z art. 134 kodeksu
pracy przerwę w pracy na palenie papierosa w miejscu do tego wyznaczonym, do
zachowania minimum 2 metrowej odległości od innych osób.

§8
W okresie od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku ustala się
godziny urzędowania Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do godziny 15.30.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020r.
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podpisy zostały złożone na oryginale dokumentu

