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Sądu Rejonowego w Piasecznie
ul. T. Kościuszki 14

05-500 Piaseczno

Piaseczno dnta 14 kwietnia 2020 roku

Pani adw. Kinga Dagmara Siadlak
Prezes Stowarzys zenia rrDefensor luris"
ul. Wojska Polskiego 2/4
76-200 Słupsk

zgodnie z wnioskiem pocztą elektroniczną na adres: stowarryszenie@defensoriuris.pl

Adm.065-1243120

Udostępnienie informacji publicznej
Data udostępnienia informacji publicznej: 14 kwietnia 2020 roku

W związku z Pani wnioskiem o udostępnienie informacji public znej zdnia 15 marca
2020 roku, który wpłynął do Sądu Rejonowego w Piasecznie w dniu 16 marca 2020 roku,
uprzejmie informuj ę, iZ:

1. Prezes oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Piasecznie podjęli szereg czyrrności
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno wszystkim
pracownikom, ucze stnikom po stępowń j ak równie ż innym o sobom przebyw aj ącym w
budynku Sądu, ptzede wszystkim:

. ograniczono pracę Sądu poprzez ograniczenie sesji Zarządzeniem Nr 912020
Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 12 marca 2020 roku,
Zarządzeniem Nr 1Il2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 13

marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr l9l20ż0 Prezesa Sądu Rejonowego w
Piasecznie z dnia 25 marca 2020 roku oruz Zarządzeniem Nr 2512020 Prezesa
Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 6 kwietnia 2020 roku (dostępne w
Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http :l/wwr,v.piaseczno. sr. gov.pli) ;

o przygotowano sprzęt do prowadzenia wideokonferencji zarówno wewnątrz
sądu (w dwóch oddzielnych salach rozpraw) jak również z podmiotami
zewnętrznym;

. ograniczono pracę Biura Obsługi Interesantów, Czytelni AkL Biur
Podawczych oraz Kasy Sądu do niezbędnego minimum. Przede wszystkim
ograniczono bezpośrednie przyjęcia na Biurze Obsługi Interesanta na rzecz
komunikacji zdalnej (telefonicznej, elektronicznej, korespondencyjnej). Akta
spraw sądowych udostępniane są do wglądu wyłącznie w ściśle określonych



sltuacjach. Wydawanie odpisów, wypisów lub kserokopii z akt odbywa się
v,ryłącznte za pośrednictwem operatora pocztowego, a w przypadkach
niecierpiących zwłoki Przewodniczący Wydziału może zarządzic wrydante za
pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów w budynku Sądu. Zawieszono
dzińanie Sali przeglądowej IV Wydziału Ksiąg Wieczystych. Przyjmowanie
wszelkiego rodzajuwpłat odbywa się wyłącznie na rachunek baŃowy Sądu, z
kolei zakupu znaków sądowych Interesanci mogą dokonać na dedykowanej
ptzez Ministerstwo stronie intęmetowej . Wstrzymano poniedziałkowe dy żury
odbywające się po godzinie 16:00. Zorganizowano specjalne punkty ptzed
wejściem do budynku Sądu, tak aby bezpośrednie składanie pism i wniosków
do Biur Podawczych odbywało się bez konieczności wchodzenia do budynku
co zdecydowanie o gr anicza kontakt z Interesantami.

wprowadzono rotacyjny system pracy dla referendaruy, asystentów sędziego,
urzędników oraz innych pracowników. Sędziom oraz pozostałym
pracownikom zarekomendowano pracę zdalną;

pracowników znajdujących się w grupie podwyzszonego ryzyka skierowano
na pracę zdalną, wstępnie do końca kwietnia 2020 roku;
wprowadzono system pracy, w myśl którego w jednym pomieszczeniu pracuje

wyłącznie jeden pracownik, co pozwala na zachowanie bezpiecznej
odległości;

w przypadku Kuratorów Sądowych ograniczono osobiste przyjmowanie
Interesantów oraz prowadzenie czynności terenowych wyłącznie do spraw
pilnych, przy rekomendacji kontaktowania się za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość (telefon, poczta elektroniczna, far).
Polecono również odstąpienie od wykonywania czynności zawodowych w
sytuacji, gdy osoba u której są one prowadzone lub członkowie jej rodziny
vr,ykazują symptomy chorobowe charakterysty czne dla koronawirusa.

wprowadzono ograniczenie wysyłki korespondencji oraz kwarantannę pism i
akt wpływających do Sądu;

wydano Zarządzente Nr 1712020 Prezęsa i Dyrektora Sądu Rejonowego w
Piasecznie z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie organizacji wejścia
Interesantów na teren Sądu (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod
adresem : http : //wrł,w,pi aseczn o 

" 
sr. gov.pl/).

2. Nie wprowadzono dodatkowych procedur weryfikujących pochodzenie
świadkódinnych stron pod kątem moźliwości rozpowszechnienia wirusa. Niemniej
stosownymi zarządzeniami, o którym mowa w pkt 1, Prezes ogtaniczyŁ do
niezbędnego minimum ilość odbywających się spraw i posiedzeń, a co za Ęm idzie
liczba wchodzących do sądu osób znacznte się zmniejszyła.

3. Pracownikom zostały udostępnione środki do dezynfekcji rąk, rękawiczki orv
maseczki. Kurator przeprowa dzający wywiad otrzymuj e kombinezon ochronny.

4. Wejścia do Sądu oraz wyjścia nie są ewidencjonowane.
5. Codziennie min. 2 razy odbywa się odkazanie powierzchni wspólnych (klamki,

poręcze schodów, blaty stołów dla interesantów na korytarzu otaz w Biurze Obsługi
Interesantów, pulpity przy B iurach podawc zy ch) .

6. Pracownikom zostały udostępnione środki do dezynfekcji rąk, rękawiczki oraz
masęczki. Kurator przeprowadzający wywiad dodatkowo otrzymuje kombinezon



och1onny. W miarę możliwości,nabieżąco realizowane są zapotrzebowania zgłaszane

przęz pracowników.

1, Stosowanie środków ochronnych nie jest monitorowane niemniej pracownicY są

zobowiązani do zachowania bezwzględnej higieny. Monitorowane jest wYłącznie

zuży cie środków ochronnych.

8. Brak odpowiędzi zuwagi na odpowiedź w pkt 6.

g. obęcnie pracę Czyte|ni Akt reguluj e Zarządzenie Nr 22lŻOŻ0 Prezesa i DYrektora

Sądu Rejonowego w Piasecznie z dniaż6 marca 2020 roku (dostępne w BiuletYnie

Informacji publicznej pod adresem: hĘ:i/wrłl,v,.piasęczno.sr.qov.p1/). Interesanci

wchodzący do budyŃu Sądu (a w tym do Czl.telni Akt), zgodnie z Zarządzeniem Nr

I7l20ż0 prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznię z dnia23 marca2020

roku (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej), są zobowiązani Poddaó się

dezynfekcj i rąk oraz sprawdzeniu temperatury. Pracownicy wydający akta (wyłącznie

w ściśle określonych sprawach) są oddzieleni od interesantów szklaną szYbą,

posiadają maseczki oraz rękawiczki. Z Cz5Ąelni Akt w tym samym czasie możę

korzystać tylko jedna osoba.

10. Sąd Rejonowy w Piasecznie dysponuje salami do przeprowadzania przesłuchń w

trybie wideokonferencji w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu strotVuczestników

postępowań oIaz ptacowników Sądu, co umożliwi wykonanie czynnoŚci z udzińęm

wszystkich uczestników postępowania z jednoczesnym zachowaniem bezPiecznej

odległości. Szczegółowo kwestia ta została uregulowana Zarządzeniem Nr l9l2a20

prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznię z dnia 25 malca 2020 roku

(dostępne w Biuletynie Informacj i Publicznej ).

1 1. Jak w pkt 10.

12. pojemniki z żęIami do dezynfekcji rąk znajdują się w każdej komórce organizacYjnej

orazprzy wejściu do budynku Sądu.

I3.Zgodnie z Zarządzeniem Nr I1lż02O Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w

piasecznie z dnia 23 marca 2020 roku (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej)

mierzeniu temperatury obowiązkowo muszą poddać się wchodzący do budynku

interesanci. Temperatura nie jest mierzona pracownikom,

14. Wstęp do budynku Sądu został ograniczony do kręgu osób, które udają się:

. na rozprawę lub posiedzenie ujęte w wykazie udostępnionym w Biuletynie

Informacj i Publicznej po adresem: http : liwww.piaseczno. sr. gov.pli ;

. do Czytelni Akt w celu zapoznania się z aktami udostępnianymi zgodnte z

Zarządzeniem Nr 22l2O20 Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia Ż6 marca 20Ż0

roku (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej),

Informację udostępnił podmiot: Sqd Rejonowy w Piasecznie,

I nfo rmacj ę wy tw o rxył : D o minik a A ug usty niak

Informację udostępnił w imieniu Sqdu Rejonowego w Piasecznie:

Prezes Sqdu Rejonowego w Piasecznie
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