
Wrocław, dnia 31 marca 2020 r.
PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO 

WE WROCŁAWIU

A-061-82/20

Pani
Adw. Kinga Dagmara Siadlak 

Prezes Stowarzyszenia „Defensor 
luris”
stowarzyszenie@defensoriuris.pl

Informacja publiczna

udzielona zgodnie z wnioskiem z dnia 15 marca 2020 r. (wpływ do Sądu Okręgowego 

we Wrocławiu w dniu 16 marca 2020 r.), na podstawie art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019.1429 j.t.).

Podmiot udostępniający informację:
Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Data udostępnienia informacji: 31 marca 2020 r.

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 16 marca 2020 r., w którym zwróciła się 

Pani o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

„W  imieniu Stowarzyszenie Adwokackiego Defensor iuris, jako jego Prezesów związku z aktualną 

sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem, w tym informacjami medialnymi już  

potwierdzonymi co do zamknięcia z tego powodu Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, 

zwracam się o udzielenie informacji w trybie art 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 

ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1330 ze zm.) w następującym zakresie:

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

kątem możliwości rozpowszechniana wirusa.

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

bezpośredniej - rękawiczki i maseczki ochronne - inne, a jeś li tak, to jakie?

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

5. Czy budynek sądu jest odkażany, jakim i preparatami, z jaką częstotliwością, w jak i sposób?

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

7. Czy, a jeś li tak to w jak i sposób monitorowane jest stosowanie ww. środków ochrony?

8. Jeśli nie zostali zaopatrzeni w ww. środki ochrony to czy, a jeś li tak to kiedy to nastąpi?

9. Czy czynna jest czytelnia akt, a jeś li tak to w jak i sposób została zorganizowana ochrona i środki 

bezpieczeństwa/higieny w tym miejscu?

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

udziałem wszystkich uczestników postępowania?

11. Czy wyznaczono sale spełniające kryteria zachowania bezpiecznej odległości wszystkich 

uczestników postępowania?

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

13. Czy prowadzony jes t pomiar temperatury ciała pracowników sądów, Sędziów i 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?”,

uprzejmie informuję, że:

Ad.1. Jak dotąd wydano następujące zarządzenia:

1) Nr 0210-18/20/A Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie: odwołania rozpraw w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w okresie od dnia 

13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r., ograniczenia dostępu do budynków Sądu 

Okręgowego we Wrocławiu oraz odwołania przyjęć stron i ograniczenia;

2) Nr 0210-19/20/A Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2020 r. 

w sprawie: czasowej zmiany zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

Nr 0210-2/20/A z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia godzin urzędowania 

i przyjmowania interesantów w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;

3) Nr 0210-21/20/Ku.O. Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2020 r. 

dotyczące zabezpieczenia kuratorów sądowych podczas wykonywania czynności;

4) Nr 0210-23/20/A Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2020 r. 

w sprawie: odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu 

w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., ograniczenia dostępu 

do budynków Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz odwołania przyjęć stron;
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5) Nr A-0212-8/20/A Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24 marca 

2020 r. w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania z osobą, co do której zachodzi 

podejrzenie zarażenia koronawirusem;

6) Ponadto Prezes i Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu komunikaty kierowane 

do pracowników Sądu w zakresie: w sprawie ograniczenia do niezbędnego minimum 

bezpośredniego załatwiania spraw przez pracowników w komórkach Sądu Okręgowego 

we Wrocławiu z uwagi na ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2; w sprawie odwołania szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych i delegacji 

służbowych; w sprawie usprawiedliwiania nieobecności z powodu objęcia kwarantanna po 

powrocie z zagranicy na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 

r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; w sprawie 

usprawiedliwiania nieobecności po powrocie do pracy w przypadku wcześniejszego 

przebywania w miejscach występowania zagrożenia zarażeniem koronawirusem (COVID- 

19) określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego oraz postępowania 

w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem; w sprawie rozważenia przez 

pracowników Sądu Okręgowego we Wrocławiu korzystających z urlopów wypoczynkowych 

zasadności wyjazdów w miejsca o podwyższonym stopniu ryzyka zarażeniem 

koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19); w sprawie obowiązku pracowników Sądu 

Okręgowego we Wrocławiu śledzenia na bieżąco i zapoznawania się z informacjami 

zamieszczanymi na portalu IUDEX oraz przesyłanymi na adresy e-mailowe pracowników 

Sądu Okręgowego we Wrocławiu; w sprawie obowiązku telefonicznego informowania 

Prezesa lub Dyrektora Sądu Okręgowego we Wrocławiu o zamiarze powrotu do pracy po 

okresie nieobecności w sytuacjach wcześniejszego przebywania w miejscach 

występowania zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID 19) 

określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego; w sprawie ograniczenia 

do niezbędnego miniumum bezpośredniego załatwiania spraw przez pracowników w 

komórkach Sądu Okręgowego we Wrocławiu w związku z sytuacją zagrożenia zarażeniem 

koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID 19); w sprawie usprawiedliwienia nieobecności przez 

rodziców DZIECI ZDROWYCH w wieku przedszkolno-szkolnym spowodowanej 

koniecznością zapewnienia opieki nad dziećmi w związku z zamknięciem żłobka - klubu 

dziecięcego - przedszkola - z powodu koronawirusa (COVID-19);

7) Ponadto Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu wydał stosownie zalecenia kierowane 

do Prezesów sądów rejonowych okręgu wrocławskiego, Przewodniczących Wydziałów tut. 

sądu, Kierowników sekretariatów wydziałów i oddziałów w związku z epidemią;

8) Do wiadomości pracowników przekazuje się na bieżąco zalecenia Ministerstwa 

Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego;
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9) Ponadto wszelkie informacje dla stron w zakresie zmian w funkcjonowaniu Sądu 

Okręgowego we Wrocławiu publikowane są na bieżąco na stronie BIP sądu:

www.wroclaw.so.qov.pl 

Ad.2. Nie.

Ad.3. Tak, zapewniono rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, przyłbice (pracownikom 

bezpośrednio stykającym się z interesantami), jak również zamontowano osłony oddzielające 

pracowników od interesantów. Oprócz tego rozdysponowano żele antybakteryjne do dezynfekcji 

rąk Septicol oraz płyny do dezynfekcji powierzchni Medisept.

Ad.4. Nie prowadzi się ewidencji, jednakże do sądu w chwili obecnej policja sądowa wpuszcza 

jedynie strony na wyznaczone pilne rozprawy, jak również interesantów chcących złożyć pisma 

w biurze podawczym. Oprócz tego standardowo przy wejściu do sądu policja sądowa sprawdza 

dowody osobiste.

Ad.5. Serwis sprzątający dzienny zajmuje się bieżącym utrzymaniem czystości w godzinach 

urzędowania Sądu Okręgowego we Wrocławiu, na bieżąco przy każdym obchodzie przeciera 

środkiem zawierającym stężenie alkoholu powyżej 60% poręcze w ciągach komunikacyjnych, 

klawiatur zamków kodowych, klawiatur w windzie, klamek do pomieszczeń wspólnych oraz wejść 

główne do gmachu Sądu Okręgowego. To samo tyczy się budynku Sądu przy ulicy Szybkiej 6-10 

oraz Archiwum Sądowego znajdującego się przy ulicy Krakowskiej 141-145. Ponadto serwis 

popołudniowy używa silniejszej chemii dezynfekującej (PROSEPTOL QV - produkt bakteriobójczy, 

grzybobójczy, wirusobójczy i zabójczy wobec prątków gruźlicy) - środek ten używany jest do mycia 

maszynowego podłóg w ciągach komunikacyjnych wraz z myciem podłóg w pomieszczeniach 

biurowych, salach rozpraw i toaletach. Panie sprzątające dodatkowo dezynfekują tym środkiem 

klawiatury, telefony stacjonarne, myszki komputerowe oraz klamki w pomieszczeniach z obu stron. 

Ponadto w toaletach zapewnione jest mydło antybakteryjne. Dodatkowo każdy pracownik ma 

możliwość samodzielnego odkażenia swojego stanowiska pracy za pomocą rozdysponowanych 

środków.

Ad.6. Patrz ad.3.

Ad.7. Pracownicy oddolnie zgłaszają zapotrzebowanie na środki ochrony bezpośredniej, Oddział 

Gospodarczy na bieżąco je wydaje. Nie jest powadzony dodatkowy monitoring ich stosowania.

Ad.8. Nie dotyczy.

Ad.9. Czytelnia jest czynna, lecz jedynie w sprawach pilnych. Pracownik jest zabezpieczony 

w przyłbicę, rękawiczki, środki do dezynfekcji.

Ad.10. Nie.

Ad.11. Z uwagi na odwołanie większości rozpraw, dostęp do większych sal jest nieograniczony. 

Ad. 12. Środki dezynfekcji dostępne są w każdej komórce organizacyjnej. Ponadto strony mogą 

skorzystać ze środków dezynfekujących przy wejściu do sądu.
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Ad.13. Nie.

Ad. 14. Patrz ad.4.
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