
PREZES SĄDU REJONOWEGO W NIDZICY

ul. Kościuszki 15,13-100 Nidzica
tel. 89 52159 31 
fax 89 521 59 63

prezes@nidzica.sr.gov.pl
www.nidzica.sr.gov.pl

A-067-10/20
-tylko drogą elektroniczną-

Nidzica, 23 marca 2020 r.

Na adres e-mail:
stowarzyszenie@defensoriuris.pl

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 marca 2020 r., złożony na postawie, 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 
r., poz. 1429 ze zm.) poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania:

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?
-  Zostały wydane stosowne zarządzenia przez Prezesa Sądu Rejonowego w 
Nidzicy i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie.

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

3. Czy zostały pracownikom/sędziom/uczestnikom postępowań zapewnione środki
ochrony bezpośredniej- rękawiczki i maseczki ochronne- inne
- Tak w rękawiczki i żele dezynfekujące.

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

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

- W czasie urzędowania sądu i po godzinach używane są środki do dezynfekcji 
powierzchni, klamek, poręczy i gniazdek kontaktów.

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

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

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

nastąpi?
Zostali wyposażeni.

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

- Wstrzymano funkcjonowanie Czytelni akt w tut. sądzie do odwołania.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne sq 
na stronie internetowej sądu (www.nidzica.sr.gov.pl).
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10. Czy zostały wyznaczone konkretne sale i pomieszczenia w celu 
wykonywania czynności z udziałem wszystkich uczestników postępowania?

-Tak.
11. Czy wyznaczono sale spełniające kryteria zachowania bezpiecznej 

odległości wszystkich uczestników postępowania?
-Tak.
12. Gdzie i w jakich miejscach rozmieszczone są pojemniki do dezynfekcji? 
Pojemniki do dezynfekcji znajdują się przy wejściu do budynku sądu, na salach

rozpraw, w sekretariatach wydziału.
13. Czy prowadzony jest pomiar temperatury ciała pracowników sądu, Sędziów 

i osób wchodzących do sądu?
-Tak.
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
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