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Pani

Kinga Dagmara Siadlak
Prezes Stowarzyszenia „Defensor Siadlak” 

e-mail: stowarzyszenie@defensoriuris.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 marca 

2020 roku uprzejmie przedstawiam przedmiotowe informacje:

1. Czy i jakie zostały przedsięwzięte środki i zarządzenia przez Prezesa Sądu mające na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno pracownikom Sądu i Sędziom, 

a przede wszystkim uczestnikom postępowań sądowych?

- Zarządzenie Nr 2/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie i Dyrektora Sądu 

Okręgowego w Koninie z 12 marca 2020r. w sprawie podjęcia działań mających na 

celu ochronę zdrowia i życia pracowników Sądu Okręgowego w Koninie oraz 

interesantów w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2,

- zarządzenie nr 28/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 16 marca 2020 

r. ws. przeciwdziałania COVID-19.

Treść zarządzeń ww. dostępna jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego 

w Koninie.

- Zarządzenie nr 6/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie Dyrektora Sądu 

Okręgowego w Koninie z 18 marca 2020r. w sprawie procedur i ustaleń w okresie 

zagrożenia epidemicznego w związku z zarażeniami wirusem SARS-CoV-2,

- Zarządzenie nr 3/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie i Dyrektora Sądu 

Okręgowego w Koninie z 17 marca 2020r. w sprawie świadczenia pracy przez 

pracowników Sądu Okręgowego w Koninie (specjalistów Opiniodawczego Zespołu
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Sądowych Specjalistów, asystentów sędziego, kuratorów zawodowych, urzędników 

i innych pracowników) w okresie zagrożenia epidemicznego w związku z zarażeniami 

wirusem SARS-CoV-2.

2. Czy zostały zastosowane procedury weryfikujące pochodzenie świadków/innych stron 

pod kątem możliwości rozpowszechniania wirusa?

Tak, zgodnie z zarządzeniem nr 6/20202 Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie i 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Koninie z 18 marca 2020r. w sprawie procedur i 

ustaleń w okresie zagrożenia epidemicznego w związku z zarażeniami wirusem 

SARS-CoV-2 wstrzymane zostało wyznaczanie rozpraw i posiedzeń poza sprawami 

pilnymi.

3. Czy zostały pracownikom/sędziom/uczestnikom postępowań zapewnione środki 

ochrony bezpośredniej - rękawiczki i maseczki ochronne - inne, a jeśli tak, to jakie? 

Zapewniono płyn do dezynfekcji, chusteczki do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, 

maseczki (niewielkie ilości z uwagi na brak dostępności).

4. Czy wejścia do Sądu i wyjścia z Sądu podlegają ewidencjonowaniu?

Wejścia do Sądu i wyjścia z Sądu nie podlegają ewidencjonowaniu jednakże do 

budynku sądu mogą wchodzić wyłącznie osoby wezwane lub wykonujące konkretne 

czynności. Dodatkowo wejście do sądu objęte jest monitoringiem.

5. Czy budynek sądu jest odkażany, jakimi preparatami, z jaką częstotliwością, w jaki 

sposób?

Wykonawca usług sprzątania został zobowiązany do dokładnego mycia 

i wykonywania codziennej dezynfekcji wszystkich elementów wyposażenia 

i powierzchni narażonych na kontakt rąk, w szczególności klamek drzwi i mebli, 

poręczy i pochwytów, klawiatur, blatów, lad, pulpitów, biurek, podłokietników, 

sanitariatów itp. Dodatkowo wszystkie klamki, poręcze, uchwyty itp. są 

dezynfekowane również w godzinach pracy sądu. Wykonawca stosuje środki 

MEDISEPT Velox Top AF Neutral.

6. Czy pracownicy zostali zaopatrzeni w rękawiczki, maseczki ochronne, odzież 

ochronną?

Tak, za wyjątkiem odzieży ochronnej (brak dostępności na rynku). Maseczki również 

w ograniczonej ilości.

7. Czy, a jeśli tak to w jaki sposób monitorowane jest stosowanie ww. środków ochrony? 

Nie jest monitorowane stosowanie ww. środków przez pracowników.



8. Jeśli nie zostali zaopatrzeni w ww. środki ochrony to czy, a jeśli tak to kiedy to 

nastąpi?

Wszystkie środki są w miarę możliwości uzupełniane na bieżąco.

9. Czy czynna jest czytelnia akt, a jeśli tak to w jaki sposób została zorganizowana 

ochrona i środki bezpieczeństwa/higieny w tym miejscu?

Nie, zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 

12 marca 2020 r. wyłączone jest funkcjonowanie czytelni akt.

10. Czy zostały wyznaczone konkretne sale i pomieszczenia w celu wykonywania czynności 

z udziałem wszystkich uczestników postępowania?

Nie.

11. Czy wyznaczono sale spełniające kryteria zachowania bezpiecznej odległości 

wszystkich uczestników postępowania?

Sale zapewniają zachowanie bezpiecznej odległości wszystkich uczestników 

postępowania.

12. Gdzie i w jakich miejscach rozmieszczone są pojemniki do dezynfekcji?

Płyny do dezynfekcji zostały przekazane do wszystkich komórek organizacyjnych 

sądu oraz dla stanowisk samodzielnych. Dodatkowo pojemnik z płynem do 

dezynfekcji został umieszczony przy wejściu do budynku oraz w toaletach.

13. Czy prowadzony jest pomiar temperatury ciała pracowników sądów, Sędziów i osób 

wchodzących do sądu?

Tak, pracownicy ochrony zostali zobowiązani do prowadzenia pomiaru temperatury 

ciała wszystkich osób wchodzących do sądu.

14. Czy wstęp do sądu został ograniczony do kręgu osób, które zostały wezwane do sądu 

lub mają prawo wziąć udział w konkretnej czynności?

Tak.

Z poważaniem

Wiceprezes
Sądu Okręi ioninie

Jolanta Teinbłowśka

W załączeniu:

1. klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej




