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 Sygn. A-061-10/20 
  
  Milicz, 27.03.2020 roku  

 
      Stowarzyszenie "Defensor Iuris" 

      ul. Wojska Polskiego 2/4 
      76-200 Słupsk 

 
 W związku z Państwa wnioskiem o  udzielenie informacji publicznej z 
16.03.2020 roku przesyłam odpowiedzi na zadane w nim pytania: 
 
1. W Sądzie Rejonowym w Miliczu zostało dotąd wydanych 8 zarządzeń Prezesa 
Sądu (stan na 27.03.2020r.), których przedmiotem było zapewnienie 
bezpieczeństwa pracownikom sądu oraz uczestnikom postępowań w różnych 
aspektach. Zostały nimi wprowadzone następujące środki bezpieczeństwa: 
- zakaz wstępu do budynku Sądu osób innych niż wezwanych lub 
zawiadomionych o rozprawach i posiedzeniach sądowych, składających pisma 
albo wyrażających potrzebę uzyskania dokumentu, osób towarzyszącym 
stronom lub pomagających im w postępowaniu.  
- brak przyjmowania stron w sekretariatach wydziałów i pokojach zespołu 
kuratorskiej służby sądowej 
- odwołane zostały wszystkie sprawy i posiedzenia z wyjątkiem spraw pilnych w 
okresie od 12.03.2020r. do 30.04.2020r. 
- ograniczono działań biur podawczych sądu oraz wydziału ksiąg wieczystych do 
godzin od 8 do 13 
- ograniczono przyjmowanie pism na biurach podawczych do spraw karnych 
aresztowych oraz dotyczących wykonania kary pozbawienia wolności, 
wniosków o zabezpieczenie, pism procesowych, w których upływa termin 
zakreślony przez sąd wzywający, apelacji i zażaleń, pozwów z wnioskami o 
zabezpieczenie, 
- zobowiązano interesantów przychodzących do Biura Podawczego do 
zachowania minimum 1,5 metrowego odstępu od innych osób znajdujących się 
w pomieszczeniu biura,  
- zobowiązano Przewodniczących Wydziałów do podzielenia pracowników 
wydziałów na grupy, które w poszczególnych dniach do 30.04.2020 roku 
rotacyjnie stawiają się do pracy  - w sposób zapewniający brak styczności 
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pomiędzy poszczególnymi grupami pracowników oraz zapewnienie obsługi 
spraw pilnych, a w szczególności aresztowych, 
 - wstrzymano wysyłkę pism sądowych z którymi są związane środki 
odwoławcze i terminy procesowe – z wyjątkiem spraw pilnych, egzekucyjnych 
oraz wieczystoksięgowych,  
- wprowadzono w Sądzie Rejonowym w Miliczu procedurę postępowania w 
przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia osoby odwiedzającej 
Sąd koronawirusem SARS-CoV-2 - w sposób opisany w piśmie Ministerstwa 
Sprawiedliwości z 20.03.2020 roku sygn. DKO-VII.5006.28.2020 
 
2. co do zasady nie, możliwe jest to w ramach stosowania wdrożonej procedury 
postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia osoby 
odwiedzającej Sąd 
 
3. tak, są dostępne maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki 
 
4. nie 
 
5. do odkażania stosowany jest środek Merida Nano Sanitin Plus (klamki na 
drzwiach są odkażane co godzinę),  do mycia podłóg i posadzek - środek G 481 
Blitz -Citro, do odkażania rąk płyn DR-20 i żel Septicol,  
 
6. pytanie jest powtórzeniem pytania nr 3 
 
7. nie, środki są zużywane zgodnie z bieżącymi potrzebami 
 
8. nie dotyczy (vide pytanie 3) 
 
9. w tutejszym sądzie nie ma czytelni akt, na przeglądanie akt należy umawiać 
się w sekretariacie wydziału, którego kierownik ma ustalić grafik w sposób 
zapewniający brak styczności pomiędzy interesantami, a samo czytanie 
ma odbywać się na wolnych salach rozpraw - w praktyce jednak nie ma obecnie 
żadnego zainteresowania przeglądaniem akt  
 
10. nie , sąd posiada tylko trzy sale rozpraw 
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11. nie, nieliczne rozprawy odbywają się i tak przede wszystkim na największej 
sali, w której można zachować odległość 2 metrów między poszczególnymi 
osobami 
 
12. przy drzwiach wejściowych, na biurach podawczych, we wszystkich 
toaletach i w pokoju zespołu kuratorów - są to płyn do rąk DR-20 i żel do rąk 
Septicol 
 
13. nie, nie jesteśmy w stanie nigdzie zakupić termometru na podczerwień.  
 
14. tak, vide odpowiedź na pytanie 1. 
 
 
        Z poważaniem 
      Prezes Sądu Rejonowego w Miliczu  
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