
Kluczbork, dnia 30 marca 2020r. 

Prezes Sądu Rejonowego 

w Kluczborku 

A - 0 6 1 - 11/20 

Stowarzyszenie Adwokackie 

„DEFENSOR lURIS" 

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15 marca 2020r., 

nadesłany do Prezesa Sądu Rejonowego w Kluczborku w dniu 16 marca 2020r. uprzejmie 

informuję, co następuje; ! 

Ad. 1. • 

a) wydano zarządzenia w zakresie odwołania rozpraw od dnia 13 marca 2020r. do 

30 kwietnia 2020r. za wyjątkiem spraw pilnycłi, 

b) ograniczono obecność w Sądzie, jedynie do osób wezwanych lub zawiadomionych 

w sprawach dot. posiedzeń w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz innych 

spraw pilnych wymagających niezwłocznego rozpoznania i 

c) wprowadzono kontrolę osób wchodzących do budynków sądu poprzez zdalny pomiar 

temperatury ciała 

d) wprowadzono zakaz wstępu do sekretariatów sądowych przez osoby niebędące 

pracownikami sądu. Kontakt z sekretariatami wydziałów możliwy jest drogą 

elektroniczną lub listowną ; 

e) wstrzymano osobiste przyjmowanie interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów za 

wyjątkiem spraw pilnych, dotyczy to również czytelni akt (możliwość skorzystania 

z czytelni tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym), natomiast bez zmian 

udzielana jest informacja telefoniczna i mailowa 

f) zamknięto kasę gotówkową 

g) ograniczono osobiste kontakty stron z kuratorami na rzecz kontaktu drogą 

elektroniczną lub korespondencyjną 

h) dyżury poniedziałkowe (do godziny 18.00) zostały zawieszone 

i) w przypadku kuratorów sądowych ograniczono wykonywanie czynności w terenie 

oraz kontakt ze stronami w ramach dyżurów, za wyjątkiem spraw pilnych, 

j ) umożliwiono pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, zarekomendowano 

wybieranie urlopów zaległych 



k) wdrożono procedury, które mają mieć zastosowanie wobec osób wchodzących na 

teren Sądu oraz osób przebywających na jego terenie, w tym również pracowników co 

do których występują objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem lub 

wobec osób objętych podejrzeniem zakażenia 

Ad. 2. Nie. 

Ad. 3. Tak - rękawiczki, żele antybakteryjne 

Ad. 4. Osoby, co do których zachodzi podejrzenie zakażeniem zostają wylegitymowane, 

a personalia osób mają zostać przekazane właściwemu inspektorowi sanitarnemu. | 

Ad. 5. Tak - codziennie odkażane są klamki spirytusem i bezbarwnym denaturatem, za 

pomocą butelek ze spryskiwaczem, codziennie odkażane są toalety płynem Domestos. 

Ad. 6. Tak - w rękawiczki. ' 

Ad. 7. Stosowanie środków ochrony nie jest monitorowane. ' 

Ad. 8. Zamówiono maseczki, oczekujemy na dostawę, termin realizacji nie jest znany. 

Ad. 9. Czytelnia jest czynna tylko w sprawach pilnych, możliwość skorzystania z czytelni 

tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W czytelni znajduje się żel 

anty bakteryjny dla petentów, jest możliwość zachowania odległości między petentem 

a pracownikiem Sądu wynoszącej powyżej 1,5 m. 

Ad. 10. Nie. ' 

Ad. 11. Tak, jedna sala w budynku przy ul. Katowickiej 2 oraz dwie sale w budynku przy ul. 

M . Skłodowskiej ~ Curie 15. 

Ad. 12. Żele do dezynfekcji zostały umieszczone w każdym sekretariacie Sądu, w BOI, 

u sędziów oraz kuratorów zawodowych, którzy otrzymali również indywidualne żele 

antybakteryjne. Ponadto na korytarzach w dwóch budynkach Sądu umieszczono żele 

antybakteryjne dla petentów. 

Ad. 13. Tak. 

Ad. 14. Tak. 

Odpowiedź wysiano drogą elektroniczną na adres wskazany w treści wiadomości mailowej; 

5towarzvszenie(5)defensoriuris.pl 

Prezes Sądu Rejon>Qtt̂ ego 

TomasTWierzchowiec 




