
PREZES SĄDU REJONOWEGO 
W LIMANOWEJ

Limanowa, 27.03.2020 r.

A-0144-18/20

Stowarzyszenie Adwokackie 

„DEFENSOR IURIS” 

stowarzyszenie@defensoriuris.pl

W odpowiedzi na wniosek z 15.03.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej 

uprzejmie informuję, że:

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?:

Zarządzenia: A-0210-3,4,6/20, A-0212-2,3,4,5/20 w tym zakresie zostały
opublikowane na stronie BIP Sądu

2. Czy zostały zastosowane procedury weryfikujące pochodzenie świadków/innych stron 
pod kątem możliwości rozpowszechniana wirusa.

Tak -  zgodnie z zarządzeniem A-0212-5/20 -  opublikowane na stronie BIP

3. Czy zostały pracownikom/sędziom/uczestnikom postępowań zapewnione środki ochrony 
bezpośredniej - rękawiczki i maseczki ochronne - inne, a jeśli tak, to jakie?

Zakupiono maseczki i rękawiczki ochronne

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

Tak -  zgodnie z zarządzeniem A-0212-5/20 -  opublikowane na stronie BIP

5. Czy budynek sądu jest odkażany, jakimi preparatami, z jaka częstotliwością, w jaki 
sposób?

Budynek jest odkażany codziennie, przez pracowników firmy sprzątającej 
preparatami z zawartością alkoholu.

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

Zakupiono maseczki i rękawiczki ochronne.

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

Nie jest to monitorowane

8. Jeśli nie zostali zaopatrzeni w ww. środki ochrony to czy, a jeśli tak to kiedy to nastąpi?
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Złożono dodatkowe zapotrzebowanie na zakup środków ochrony za pośrednictwem 
Sadu Apelacyjnego w Krakowie

9. Czy czynna jest czytelnia akt, a jeśli tak to w jaki sposób została zorganizowana ochrona 
i środki bezpieczeństwa/higieny w tym miejscu?

Korzystanie z czytelni jest możliwe wyłącznie w przypadku spraw pilnych.

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?

Nie -  wszystkie sale spełniają kryteria zachowania bezpiecznej odległości do 15 
osób - wszystkich uczestników postępowania. Jeżeli zaistnieje konieczność 
udziału większej liczby uczestników rozpraw będą podejmowane na bieżąco 
działania mające na celu zapewnienie bezpiecznych odległości.

12. Gdzie iw jakich miejscach rozmieszczone są pojemniki do dezynfekcji?

Pojemniki z preparatami do dezynfekcji rąk znajdują się w każdym pomieszczeniu 
biurowym oraz przy wejściu do budynku sądu.

13. Czy prowadzony jest pomiar temperatury ciała pracowników sądów, Sędziów i osób 
wchodzących do sądu?

Tak -  zgodnie z zarządzeniem A-0212-2/20 -  opublikowane na stronie BIP

14. Czy wstęp do sądu został ograniczony do kręgu osób, które zostały wezwane do sądu 
lub mają prawo wziąć udział w konkretnej: czynności?:

Tak -  zgodnie z zarządzeniem A-0212-2/20 -  opublikowane na stronie BIP.

Nie

P R E Z E S

SSR Jozefa Czechowska


