
P R E Z E S 
Sądu Rejonowego w Pile 

aleja Powstańców Wielkopolskich 79 
64-920 Piła 

teł. 67 35 22 801 faks 67 35 22 802 

Piła, 27 marca 2020 r. 
Prez. A-055-24/20 

(w odpowiedzi należy podać datę i znak sprawy) 

/wyłącznie e-mail/ 

Stowarzyszenie Adwokackie 
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W odpowiedzi na wniosek z 15 marca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, 
przesłany pocztą elektroniczną 16 marca 2020 r. uprzejmie przedstawiam odpowiedzi na 
pytania zawarte we wniosku: 

Ad 1. 
Wydane zostały Zarządzenia Prezesa Sądu oraz Prezesa Sądu i Dyrektor Sądu w zakresie 
zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Sądu oraz wprowadzenia dodatkowych środków 
zapewniających bezpieczeństwo pracownikom m. in. w zakresie ograniczenia dostępu do 
budynku Sądu, wprowadzenia pomiaru temperatury ciała, pracownicy pracują zdalnie, 
rotacyjnie, bądź zadaniowo. Zarządzenia na bieżąco umieszczane są na stronie internetowej 
Sądu oraz na drzwiach wejściowych do budynku. 

Ad 2. 
Nie. 

Ad 3. 
Na polecenie Dyrektora Sądu zakupiono środki dezynfekujące do rąk i do powierzchni, 
rękawiczki jednorazowe, maseczki oraz ręczniki papierowe. 

Ad 4. 
Interesanci nie są wpuszczani na teren budynku, w związku z czym nie prowadzi się ewidencji -
zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu 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. 

Ad 5. 
Budynek sądu jest odkażany. Dotychczas przeprowadzono dwie dezynfekcje, prepartami 
dezynfekującymi, natryskowo, po godzinach urzędowania jednostki. 

Ad 6. 
Przekazano pracownikom płyny do dezynfekcji rąk, płyny dezynfekujące do powierzchni, 
chusteczki dezynfekujące do powierzchni, rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne. 
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Ad 7. 
Korzystanie ze środków ochronnych przez pracowników nie jest monitorowane, jednakże każdy 
pracownik przed rozpoczęciem pracy, przy drzwiach wejściowych obligatoryjnie dezynfekuje 
ręce. 

Środki ochronne zakupywane są na bieżąco, w ilościach potrzebnych, bądź dostępnych na 
rynku. 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa dostępność czytelni akt została ograniczona do korzystania 
wyłącznie dla stron postępowań i ich reprezentantów procesowych w sprawach, w których 
rozprawy i posiedzenia nie zostały odwołane. Przekazano środki dezynfekujące. W celu 
umożliwienia utrzymania „bezpiecznej odległości" czytelnię akt zorganizowano na sali rozpraw. 

Ad 10. 
Rozprawy oraz posiedzenia jawne (za wyjątkiem spraw pilnych) zostały zdjęte z wokandy 
począwszy od 13 marca 2020 r. do końca kwietnia 2020 r. 

Większość sal rozpraw została wyłączona z użytkowania na skutek zniesienia spraw, za 
wyjątkiem pilnych. Pozostałe sale, ze względu na posiadane wymiary oraz ograniczenie ilości 
uczestników postępowania do niezbędnego minimum, umożliwiają zachowanie bezpiecznej 
odległości wszystkich uczestników postępowania. 

Ad 12. 
Pojemniki do dezynfekcji umieszczono przy wejściu do budynku sądu. Wydano również środki 
dezynfekujące dla każdej komórki organizacyjnej. 

Ad 13. 
Służba ochrony wykonuje pomiar temperatury u wszystkich pracowników wchodzących do sądu 
oraz u innych osób uprawnionych w tym czasie do wejścia do budynku np. pracowników poczty. 

Drzwi główne do budynku nie są otwarte dla interesantów, osoby uprawnione do wejścia są 
weryfikowane przez służbę ochrony - zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu 
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. 

Ad 8. 

Ad 9. 

Ad 11. 

Ad 14. 
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