
SĄD REJONOWY
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PREZES
SĄDU REJONOWEGO 

dla Warszawy Śródmieścia 
w Warszawie

Adm-0143-82/20

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 marca 2020 roku o udostępnienie informacji 

publicznej uprzejmie informuję, że w tutejszym sądzie na bieżąco podejmowane są czynności 

uwzględniające dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju, zaś informacje 

w tym zakresie publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego 

dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Poniżej przedstawiam informację - zgodnie 

z wnioskiem - o dotychczas podjętych działaniach.

1. Przedsięwzięte przez Prezesa i Dyrektora sądu zarządzenia mające na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego sędziom, pracownikom sądu oraz

uczestnikom postępowań sądowych:

- ograniczono pracę Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Szczegółowe informacje w tym zakresie opublikowane zostały w Biuletynie 

Informacji Publicznej tutejszego sądu pod adresem:

http://bip.warszawa.so.gov.p1/artykul/975/l 160/sad-rejonowy-dla-warszawy- 

srodmiescia-w-warszawie

- wprowadzono zmiany w organizacji pracy Biura Podawczego, Biura Obsługi

Interesantów oraz Czytelni Akt, szczegółowo opisane w zarządzeniu nr 43/20 Prezesa 

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie opublikowanym 

w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego sądu pod adresem:

http://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady-

rejonowe/srodmiescie/SRS_Ogloszenia/2020/Zarzadzenie nr 43-2020.pdf
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- ograniczono kontakty stron i podopiecznych z zespołami kuratorskiej służby 

sądowej;

- wstrzymano bezpośrednią obsługę interesantów w Punkcie Informacyjnym KRK.;

- utworzono strefę bezpieczeństwa dla interesantów;

- wprowadzono rotacyjny system pracy dla pracowników wydziałów. Archiwum, 

Biura Podawczego i Biura Obsługi Interesantów;

- skierowano do pracy zdalnej asystentów sędziów, referendarzy sądowych oraz 

pracowników oddziałów;

- odwołano kontrole kancelarii komorniczych.

2. Na stronie internetowej tutejszego sądu zamieszczona została prośba o niezwłoczne 

powiadomienie kierownika sekretariatu wydziału, w którym zarejestrowano sprawę 

lub Biuro Obsługi Interesantów, w' sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana 

na rozprawę/posiedzenie (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), 

wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako 

szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt 

z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem.

3. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zakupił na potrzeby 

pracowników komórek organizacyjnych sądu środki ochrony osobistej w postaci: żeli 

antybakteryjnych, maseczek oraz rękawiczek jednorazowych.

4. Wejścia do sądu i wyjścia z sądu nie są ewidencjonowane.

5. W siedzibie sądu profilaktycznie prowadzona jest bieżąca dezynfekcja.

Dezynfekowane są klamki, szyby w miejscach obsługi interesantów oraz meble na 

salach, na których aktualnie odbywają się rozprawy/posiedzenia.

6. Odpowiedź w pkt 3.

7. Stosowanie środków ochrony nie jest monitorowane. Monitorowane jest natomiast ich 

zużycie przez pryzmat ilości środków wydanych i pozostających w dyspozycji.

8. Z uwagi na treść odpowiedzi w pkt 3 nie dotyczy.

9. Zarządzeniem nr 43/20 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia

w Warszawie obsługa interesantów w Czytelni Akt została ograniczona do załatwiania 

spraw pilnych. Link do przedmiotowego zarządzenia wskazany został w pkt 1.

10. Zarządzeniem nr 45/20 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia

w Warszawie w tutejszym sądzie utworzono strefę bezpieczeństwa dla interesantów 

sądu. Przedmiotowe zarządzenie opublikowane zostało w Biuletynie 

Informacji Publicznej tutejszego sądu pod adresem:

http://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady-
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http://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady-


rejonowe/srodmiescie/SRS_Ogloszenia/2020/Zarzadzenie_nr_45-

20_strefa_bezpieczenstwa.pdf

11. Rozmieszczenie miejsc (stołów) dla składu orzekającego i stron postępowania 

pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości.

12. Pojemniki z płynem do dezynfekcji zostały umieszczone przy wejściach do siedziby 

sądu (dla interesantów i dla pracowników) oraz w pobliżu Czytelni Akt. Ponadto 

pojemniki z płynem do dezynfekcji znajdują się w części łazienek.

13. Zarządzeniem nr 51/20 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Sródmieścia 

w Warszawie wprowadzono obowiązek pomiaru temperatury ciała wszystkich osób 

wchodzących do budynku sądu. Przedmiotowe zarządzenie opublikowane zostało 

w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego sądu pod adresem: 

http://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/files/sady-

rejonowe/srodmiescie/SRS_Ogloszenia/2020/Zarzadzenie nr_5l-2020.pdf

14. Utworzona w tutejszym sądzie strefa bezpieczeństwa dostępna jest dla:

- osób biorących udział w czynnościach prowadzonych na salach rozpraw;

- osób zamierzających złożyć pisma w Biurze Podawczym;

- osób zamierzających zapoznać się w Czytelni Akt z aktami sprawy (w zakresie 

i na zasadach określonych w zarządzeniu nr 43/20 Prezesa Sądu Rejonowego 

dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie). Interesanci mogą poruszać się wyłącznie 

w wyznaczonej strefie.
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