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W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 marca 2020
r., który wpłynął do Sądu Rejonowego w Goleniowie drogą elektroniczną w dniu 16 marca 2020 r.,
uprzejmie przedstawiam żądane informacje:
Ad. 1
 Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 11.03.2020 r.,  od
dnia  12  marca  2020  r.  interesanci   w  obu  budynkach  Sądu  Rejonowego  w  Goleniowie  nie  są
obsługiwani. Kontakt z pracownikami Biura Obsługi Interesantów jest możliwy drogą elektroniczną
lub telefoniczny:
- BOI przy ul. Konstytucji 3 Maja 45, tel.: 91 4667446, boi@goleniow.sr.gov.pl
- BOI przy ul. Kilińskiego 8, tel.: 91 4666848, boi1@goleniow.sr.gov.pl.
 Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 12.03.2020 r., z
dniem 12.03.2020 r. korespondencja kierowana do Sądu Rejonowego w Goleniowie jest przyjmowana
przez  pracownika  Biura  Podawczego  w budynku przy  ul.  Konstytucji  3  Maja  45  –  wyłącznie  w
sprawach  pilnych.  W  pozostałych  przypadkach  wystosowano  apel  się  o  skorzystanie  z  drogi
pocztowej.
 Wprowadzono następujące środki zaradcze związane z zagrożeniem wystąpienia przypadków
zarażenia wirusem COVID-19:
-  z  dniem  12  marca  2020  r.  wprowadzony  został  pomiar  temperatury  ciała  wszystkich  osób
wchodzących  do  budynków  Sądu  Rejonowego  w  Goleniowie.  Kontroli  poddani  zostali  zarówno
wszyscy pracownicy, strony postępowań sądowych, osoby z firm współpracujących oraz interesanci.
Wyniki pomiaru temperatury nie są nigdzie zapisywane. Procedura pomiarowa wygląda w ten sposób,
że wyznaczona osoba sprawdza temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego.
- z dniem 12 marca 2020 r. wprowadzono zalecenia dotyczące osób z podwyższona temperaturą. W
przypadku gdy u osoby badanej wykryta zostanie temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza nie
będzie ona wpuszczona do budynków Sądu Rejonowego w Goleniowie.
 Nadto, w dniu 16.03.2020 r. wydano zarządzenie o treści poniższej:
- ograniczenie liczby pracowników w budynkach Sądu do niezbędnego minimum tak, aby zapewnić
niezakłócone działanie Sądu w okresie od dnia 16 marca 2020r. do 31 marca 2020 roku.
-  wprowadzenie  w  Sądzie  pracy  zdalnej  dla  pracowników,  których  specyfika  pracy  daje  taką
możliwość.
- w stosunku do pracowników nie objętych pracą zdalną, których obowiązki wymagają obecności w
sądzie, wprowadzam zasadę jednoczesnej pracy w danym pomieszczeniu przez jedną osobę. Pozostałe
osoby w tym samym czasie są zwalniane z obowiązku świadczenia pracy. Osoby wykonujące te same
obowiązki, wykonują pracę rotacyjnie. 
-  pracownicy  Sądu,  wykonujący  pracę  zdalną  lub  rotacyjną,  w  czasie  zwolnienia  z  obowiązku
świadczenia pracy w miejscu jej stałego wykonywania, pozostają do dyspozycji pracodawcy zgodnie z
obowiązującym pracowników rozkładem godzin pracy.
-  kierownicy  Sekretariatów  w  porozumieniu  z  Przewodniczącymi  Wydziałów  oraz  Kierownicy
Oddziałów  sporządzą  grafiki  na  okresy  jednotygodniowe.  Preferowany  jest  kontakt  między
pracownikami nie wymagający osobistej styczności (telefoniczny, e-mailowo).



-  kierownicy  sekretariatów sporządzają  codziennie  listy  osób obecnych w pracy,  które  przekazują
Kierownikowi Administracyjnemu.
- sędziowie i asesor sądowy wykonują te zadania służbowe, w których nie jest przewidziany udział
stron. Mogą wykonywać te zadania w miejscu zamieszkania i w tym celu zabierać ze sobą akta. W
sądzie mają obowiązek stawiać się według grafiku uzgodnionego przez Przewodniczących Wydziałów
zapewniającego obecność przynajmniej  jednego sędziego w budynku sądu. Ponadto stawiają się w
celu  ogłoszenia  wyroków,  przeprowadzenia  spraw  pilnych,  przekazania  dokumentów  i  w  razie
wezwania,
 W dniu 17.03.2020 r. polecono:
- w związku z ograniczeniem funkcjonowania Poczty Polskiej – należy drukować i dołączać do akt
spraw wszystkie wiadomości wpływające drogą mailową, faksem oraz za pośrednictwem e-PUAP,
-  wstrzymać wysyłkę wszystkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne
terminy procesowe (sądowe), z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych;
nie dotyczy to spraw, w których ww. pisma już zostały wysłane,
- wstrzymać przekazywanie akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu poza
pilnymi sprawami, 
- w kontaktach, także wewnętrznych pomiędzy wydziałami/oddziałami sądu – maksymalnie stosować
korespondencję  elektroniczną.  W  przypadku  braku  podpisu  elektronicznego  osób  uprawnionych
należy  stosować  skany  pism  podpisanych  ręcznie.  Oryginały  pism  mogą  zostać  dostarczone
właściwym komórkom organizacyjnym w przyszłości. Także w przypadku wypłat należy wprowadzić
przesyłanie e-mailami odpowiednich dokumentów pomiędzy Dyrektorem, Oddziałem Finansowym i
Administracyjnym,
 W dniu 17.03.2020 r. wydano także zarządzenie:
- wstrzymuje się wysyłanie do stron orzeczeń i zarządzeń, od których przysługują środki odwoławcze,
z  wyjątkiem spraw pilnych wskazanym w Katalogu spraw pilnych nie  podlegających wyłączeniu,
zgodnie z Zarządzeniem z dnia 12.03.2020 r., Nr 19/20,
- wstrzymuje się przekazywanie spraw ze środkami odwoławczymi sądom odwoławczym z wyjątkiem
spraw pilnych wskazanym w wykazie,
- wstrzymuje się wykonywanie okresowych badań lekarskich do odwołania.
-  zobowiązuje  się  pracowników  do  wykonania  badań  lekarskich  (na  podstawie  otrzymanych
skierowań) niezwłocznie po odwołaniu epidemii koronawirusa.
- dla pracowników świadczących pracę w Sądzie wprowadza się ruchomy czas pracy, rozpoczynaniem
pracy  w  godzinach  między  7.30  a  9.00  z  zachowaniem  ośmiogodzinnego  dnia  pracy.  Czas
rozpoczynania pracy podlega ustaleniu z bezpośrednim przełożonym. Pracownik niewykonujący pracy
w sądzie winien przebywać w godzinach pracy wyłącznie w miejscu zamieszkania,  pozostawać w
gotowości do pracy i stawiać się w sądzie na wezwanie pracodawcy.
 Ponadto sporządzono zestawienia zaległych urlopów celem ustalenia kto ma niewykorzystany
urlop za 2018 roku i rozważenia skierowania na zaległy urlop.
Ad. 2
Nie  zostały  zastosowane  procedury  weryfikujące  pochodzenie  świadków/innych  stron  pod  kątem
możliwości rozprzestrzeniania wirusa.
Ad. 3
Pracownikom/sędziom/uczestnikom postępowań  zostały zapewnione środki ochrony bezpośredniej –
rękawiczki i maseczki ochronne.
Ad. 4
Wejścia do Sądu ani wyjścia z Sądu nie są ewidencjonowane.
Ad. 5
Każdego dnia po godzinach urzędowania Sądu pomieszczenia są odkażane preparatem do szybkiej
dezynfekcji. Przecierane są blaty, klamki, włączniki świateł, poręcze, klawiatury komputerów.
Ad. 6
Pracownikom Sądu  zapewniono  środki  dezynfekujące  w  postaci  mydła  antybakteryjnego,  płynów
dezynfekujących  do  rąk  stosowanych  na  mokro  i  sucho.  Pracownicy  mają  dostępne  rękawiczki  i
maseczki.
Ad. 7



Stosowanie środków ochrony nie jest monitorowane.
Ad. 8
Zaopatrzenie  w środki  dezynfekcyjne,  maseczki  i  rękawiczki  odbywa się  na  bieżąco  w miarę  ich
zużycia. 
Ad. 9
Czytelnia akt obecnie nie jest czynna.
Ad. 10
Nie  wyznaczono  konkretnych  sal  ani  pomieszczeń  w  celu  wykonywania  czynności  z  udziałem
wszystkich uczestników postępowań.
Ad. 11
Nie  wyznaczono  sal  spełniających  kryteria  zachowania  bezpiecznej  odległości  wszystkich
uczestników postępowania. 
Ad. 12
Pojemniki  do dezynfekcji  rozmieszczone są w toaletach oraz w każdym pomieszczeniu,  w którym
przebywają pracownicy, a także przy wejściu do budynków sądu.
Ad. 13
Prowadzony  jest  pomiar  temperatury  ciała  wszystkich  osób  wchodzących  do  sądu,  a  więc
pracowników i sędziów również.
Ad. 14
Został  ograniczony  wstęp  do  sądu,   interesanci   nie  są  obsługiwani  bezpośrednio.  Kontakt  z
pracownikami  Biura  Obsługi  Interesantów  jest  możliwy  drogą  elektroniczną  lub  telefoniczny.
Korespondencja kierowana do Sądu Rejonowego w Goleniowie jest przyjmowana przez pracownika
Biura Podawczego w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 45 – wyłącznie w sprawach pilnych. W
pozostałych przypadkach wystosowano apel o skorzystanie z drogi pocztowej.
Nadto  ograniczono  liczbę  pracowników  w  budynkach  Sądu  do  niezbędnego  minimum  tak,  aby
zapewnić niezakłócone działanie Sądu.
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