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W odpowiedzi na Państwa wniosek przesłany do tutejszego Sądu pocztą 
elektroniczną w dniu 16 marca 2020 roku, uprzejmie informuję, że Sąd Rejonowy 
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie stosuje się do wszelkich zarządzeń 
oraz komunikatów wydawanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd 
Apelacyjny w Krakowie, Państwową Inspekcję Pracy oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego. Na terenie tutejszego Sądu podjęto szereg działań mających na celu 
zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zagrożenia związanego z wirusem SARS-CoV- 
2. W tym celu m.in.:
a) zobligowano pracowników Sądu do bezwzględnego korzystania z wejść 

służbowych do budynków sądowych, które nie pozostają w bezpośrednim 
sąsiedztwie z wejściami ogólnodostępnymi dla interesantów;

b) wprowadzono zakaz wstępu do obiektów sądowych osobom niebędącym 
pracownikami Sądu, z wyłączeniem osób wykonujących czynności związane 
z poleceniem Sądu, czy też umów zawartych z Sądem. Ponadto wprowadzono 
ograniczenie korzystania przez strony i innych uczestników postępowania 
z działalności sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej 
(w tym: BOI, czytelni akt, kasy, archiwum, KRS i RZ);

c) zobligowano podległych pracowników do niezwłocznego telefonicznego 
informowania Prezesa lub Dyrektora tutejszego Sądu o zamiarze powrotu 
do pracy po okresie nieobecności, w sytuacji wcześniejszego przebywania 
w kraju objętego strefą zagrożenia koronawirusem;

d) ograniczono do minimum obecności interesantów w obiektach tutejszego Sądu;
e) ustalono, aby w kontaktach wewnętrznych między oddziałami, wydziałami Sądu 

maksymalnie stosowano korespondencję elektroniczną;
f) wyposażono Sekretariaty Oddziałów/Wydziałów/Sekcji w środki odkażające, 

wywieszono w pomieszczeniach sanitarnych Sądu instrukcję prawidłowego 
przestrzegania zasad higieny osobistej, wyposażono pracowników BOI 
oraz dzienników podawczych w rękawiczki ochronne oraz maski do ochrony 
dróg oddechowych. Dodatkowo na stanowiskach obsługi bezpośredniej 
interesantów (dot. dzienników podawczych, BOI) zainstalowano przegrody
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sanitarne z poliwęglanu, w celu zabezpieczenia pracowników obsługujących 
te stanowiska przed bezpośrednim kontaktem z interesantami.

Ponadto wprowadzono szereg rozwiązań organizacyjnych mających na celu 
dostosowanie się do obecnej trudnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się 
na terenie kraju wirusa SARS-CoV2, m.in. odwołano terminy wszystkich rozpraw 
i posiedzeń jawnych od dnia 13 marca do dnia 30 kwietnia 2020 roku włącznie 
(za wyjątkiem spraw pilnych) oraz wstrzymano wyznaczanie nowych terminów 
rozpraw i posiedzeń jawnych na marzec i kwiecień 2020 roku (zasady 
funkcjonowania tutejszej jednostki zostały szczegółowo uregulowane Zarządzeniem 
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie z dnia 
20 marca 2020 roku).

Należy podkreślić, że wszystkie niezbędne informacje dla interesantów 
w zakresie funkcjonowania Sądu przekazywane są na bieżąco do publicznej 
wiadomości, m.in. poprzez publikowanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej 
Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod adresem 
https:/ /kr akow-sr.sr.gov.pl

Reasumując, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 
podejmowane są działania w celu ograniczenia do niezbędnego minimum kontaktu 
pracowników Sądu z interesariuszami zewnętrznymi, a działanie Sądu zostało 
znacznie ograniczone w swoim funkcjonowaniu i polega obecnie na wykonywania 
zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Nadto pracownicy Sądu 
(w tym kadra orzekająca) wykonują swoje obowiązki służbowe przy zastosowaniu 
systemu pracy zdalnej, rotacyjnej oraz pełnienia dyżurów w jednostce.

Informujemy również, że na terenie obiektów sądowych będących 
w użytkowaniu tutejszego Sądu dotychczas nie odnotowano sytuacji 
nadzwyczajnych związanych z zarażeniem koronawirusem.
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